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Flera av aktiviteterna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Dokumentation av våra samlingar
Kommer ni ihåg hur en ettöring såg ut? Det kan ni
se i Hembygdsföreningens samlingar, snart kommer
denna information ut på nätet. Denna ettöring i järn
fanns åren 1917-1919 och 1942-1950. Ettöringen
var i omlopp åren 1855-1971, tidigt tillverkades den
i koppar och senare i brons.

En liten rolig
porslinsfigur finns
också i samlingen

Liksom ett
punchglas i
kristall från Åfors
Glasbruk
Vi har också musikinstrument,
som t ex denna bastuba som är
donerad av Johansfors Musikkår
Vår duktiga fotograf Leif Hellerin har tagit dessa foton och han håller nu på att skriva in
information om varje föremål.

Planering inför årsmötet den 10 mars
Under januari månad har vi arbetat med planering inför vårt årsmöte som är den 10 mars i
Algutsboda Sockenstuga. Kl 11.00 börjar vi med gudstjänst, ca 12.00 blir det kyrkkaffe och
därefter ca 12.30 börjar årsmötet med att Jan-Åke Karlsson ordförande i Natur- och
Kulturguiderna i Glasriket berättar om deras verksamhet. Sedan börjar vi med årsmötet.
Välkomna alla!
Vårt sommarprogram är nästan färdigt. Det kommer att skickas ut tillsammans med kallelsen
till årsmötet.
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Trivselkväll i Persmo söndagen den 7 april kl 18.00
Välkomna till vår
trivselkväll i Persmo
skolmuseum. I år blir det
en teaterföreställning om
”Kloka Gummor”.
Regissör och berättare är
som vanligt Brit Uppman
och skådespelarna kommer
från föreningen.

Sommarcafé 2019
Vi är glada över att kunna meddela att vår cafévärd Elin
Bengtsson kommer att jobba hos oss även i sommar.
Sommarcaféet öppnar den 30 juni och är öppet t o m den
14 augusti.
Goda våfflor kommer att serveras i en härlig miljö i
Algutsboda Hembygdspark.
Vår naturlekplats kommer att vara klar i sommar så att
även barnen har något att göra.

Sommarutställningar 2019
Vår Sommarutställning i Nybygget kommer att handla om Foton som är skänkta av Bengt på
Barometern. Vi är mycket tacksamma för att vi får ta del av hans fotoskatt.
Broderade bonader är temat för vår textilutställning. Det finns så många fina handarbeten
som många har lagt ner ett stort antal timmar på. Dessa verk är värdefulla och väl värda att
visas. De som jobbar i textilkommittén heter Lena, Inga-Lena och Åsa.
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