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Flera av aktiviteterna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

VÄLKOMNA TILL VÅRT ÅRSMÖTE
Den 10 mars i Algutsboda Sockenstuga
Alla gamla, nya och blivande medlemmar är
välkomna.
Innan årsmötet börjar så får vi höra om Naturoch Kulturguidernas verksamhet. Vi kommer
säkert att få många tips om platser som kan
lyftas upp och uppmärksammas genom en
guidning.

Studiecirkeln ”Så var det förr”
Den 11 februari hade vi vår öppna studiecirkel ”Så var det förr” på Alsboknuten.
Nio personer kom och gissade på gamla saker, bl a fanns det föremål från
skomakaryrket. Nästa gång, måndagen den 11 mars, kommer vi att prata om byn
Spritsmåla. Välkomna då, vi börjar kl 14.00.
Åldermannastämma
Under februari månad har Algutsboda Hembygdsförening fått äran att ta emot
”Äskan” från Åldermannastämman i Bökevara. Det är byarna Bökevara,
Anemåla och Gissamåla som sedan 1826 har ett gemensamt åldermannalag med
en bykista som kallas ”Äskan”. Kallelse till det årliga mötet sker i huvudsak
med budkavle. Eftersom föreningen har en gård i Bökevara så är det nu vår tur
att anordna den årliga festen. Det är fint att hålla denna tradition vid liv.
Policy
På styrelsemötet i februari antog styrelsen en policy för Algutsboda
Hembygdsförening. Policyn kommer att delas ut vid årsmötet. Den innehåller
riktlinjer för hur vi i föreningen vill jobba nu och framåt. Policyn kommer att
följas upp och utvärderas minst en gång per år. Den ska vara ett levande
dokument.
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Våra samlingar
Gå gärna in på följande länk:
https://www.flickr.com/photos/algutsbodahembygdsforening/albums/ så kan du
se delar av våra samlingar. Där finns olika album man kan klicka på. Detta är
bara början – mer kommer!
Gåva
Vi har fått en fin gåva från Per Franzén i Broakulla. Han har skänkt gamla, fina
snickeriverktyg från den kända byggfirman Bygg AB Ruben Franzén i
Broakulla. Dessa fina verktyg kommer att finnas med i vår utställning i sommar.
Händelser framöver
Teaterföreställningen i Persmo gamla skolmuseum söndagen den 7 april kl
18.00. Det blir en spännande teater om ”Kloka gummor”. Missa inte den!
Välkomna! Sommarprogrammet finns på www.algutsbodahembygdsforening.se.
Arbetsdagar
Under våren 2019 kommer vi att göra vissa omflyttningar i hembygdsparken. Vi
planerar också att göra naturlekplatsen färdig i vår. Det finns ”leksaker” i våra
förråd i parken som kan vara lämpliga för naturlekplatsen. Men de måste flyttas
dit. Detta, bl a skulle vi vilja ha hjälp med.
Ni som kan och har tillfälle! Välkomna till arbetsdagar i Hembygdsparken
Söndagen den 17 mars från kl 09.00
Lördagen den 6 april från kl 09.00
Vi bjuder på grillkorv i grillstugan!

Här är några som inte kunde vänta –
utan som redan har börjat flytta grejer.
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