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Arbetsdag den 6 april i Algutsboda Hembygdspark
Ca 15-20 personer
kom till Hembygdsparken denna vackra
vårdag. Just nu sker
en omflyttning av
föremål mellan
husen i parken. Vi
förbereder för att
textilmuseet ska
kunna flytta ner en
våning. Det blir mer
lättillgängligt då.
Och då måste andra
föremål flytta.

Vår “ängalada” blir också mer
tillgänglig nu för museiverksamhet. Här kommer att
finnas föremål som besökare
kan titta på till sommaren.
Tidigare har det varit ett förråd.
I början av maj kommer
textilmuseet att isoleras och
taket på ladan kommer att
läggas om. Delar av detta arbete
har vi sökt och fått bidrag till, bl
a från Jordbruksverket. Vi räknar med att textilmuseet ska kunna visas för allmänheten
i sommar och att vi även har fått något så när ordning på de delar av museet som vi har
flyttat. Under arbetets gång kommer det att vara lite “stökigt” i hembygdsparken. Men
det hoppas vi att ni har överseende med.
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Några räfsade i trädgården och jämnade till gräsmattan. När vi var klara bjöds vi på
gott fika.

Teater om Kloka Gummor i Persmo den 7 april
Det blev en vacker, solig söndagskväll.
Ca 40 besökare kom till
teaterföreställningen. Brit Uppman,
som var författare till teaterstycket,
berättade först om Kloka Gummor och
skådespelarna gjorde därefter en
utmärkt insats. Publiken skrattade och

njöt, det kändes som om det var succé. Många
satt länge och fikade efteråt. Vi fick många
nya besökare denna kväll, hoppas att de
återkommer. Skådespelarna och författaren
fick under kvällen mycket beröm och det har
de också fått efteråt.
Möjligen blir det upprepning av denna succéföreställning så småningom.
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På bilden syns skådespelarna: Kurt Lindblom, Vivi-Ann Ekström, Jan Karlsson, Ing-Brith
Fransson samt författaren Brit Uppman.

Familjedag i Lekens och Friidrottens tecken Lördagen den 11 maj kl 14.00
Lördagen den 11 maj kl 14.00
bjuder vi in till en familjedag i
Algutsboda Hembygdspark. Då
invigs vår nybyggda grillstuga av
Algutsbodas nya friidrottsstjärna
Jonna Lundgren. Vi kommer
också att dela ut ett stipendium
till Jonna för hennes utmärkta
insatser inom friidrotten med bl a
ungdoms SM-guld i kulstötning.
Kom och lek och prova på olika
friidrottsgrenar. Jonna visar bl a
hur man stöter kula. Jonna är duktig i många grenar, hon tog även ett brons i
mångkamp. Vi hoppas också att vi har delar av vår naturlekplats klar. Välkomna till
vår hembygdspark. Vi bjuder på grillkorv och dricka.
Hjärtligt Välkomna – gammal som ung!
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