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Många aktiviteter genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Den 5 augusti firade vi att vi hade 400 följare på Facebook
Jag hade vid ett tillfälle lovat att bjuda på
våfflor när vi hade uppnått 400 följare på
Facebook.
Detta skedde den 5 augusti i år. I februari 2018
hade vi 250 följare. Vi är mycket glada över
denna ökning.
Tack till alla er som följer oss på Facebook.
På vår hemsida
www.algutsbodahembygdsforening.se har vi
en länk till Facebook.
På hemsidan kan du också hitta samtliga
nyhetsbrev. Det finns en särskild länk att klicka
på där.

Intressant upplevelse i hembygdsparken den 12 augusti

Några kor hade hittat vägen till hembygdsparken. Kanske fanns det mycket gott att äta
där. Korna hittade dock hem till sin ägare ganska snart. Men fina bilder blev det.

Utställning av foton från ”Bengt på Barometern”
Årets utställning har varit välbesökt. Algutsboda
Hembygdsförening fick ta del av de foton som
Bengt på Barometern har tagit under sitt
arbetsliv. Många kunde känna igen sig på
bilderna. Ibland var man osäker på vilka bilderna
föreställde – så det blev många livliga
diskussioner.
Denna bildskatt skänkte Bengt till oss på
Algutsboda Hembygdsförening. Vi är mycket
tacksamma för denna gåva.

Sommarcaféet

Sommarcaféet har även i år skötts av Elin
Bengtsson. Elin har utfört sitt arbete på ett
utmärkt sätt och det har märkts på ett
flertal kommentarer. Tack Elin för dina
goda våfflor och vi hoppas att du kommer
tillbaka nästa sommar.
Cykelrundan den 24 augusti

Innan start

Målgång

Det var 24 startande på vår cykelrunda. Sträckan var 17 km lång. Start och mål var vid
Algutsboda Hembygdsgård. Dagen bjöd på solsken och värma. Många av de startande
var barn och de tog sig hela vägen tillbaka hem igen. Mycket bra jobbat! Vi hade flera
priser som vi lottade ut på startnumren. Steve drog högvinsten och vann en
cykelhjälm. Andra priser var cykellås, cykelpump och en stor squash.

Kommande aktiviteter
22 september (sönd) kl 14.00 – 16.30. Rockabillyfest i Algutsboda Hembygdspark.
Utställning av bilar,
rockabillykläder.
Dansuppvisning av Gullabo
Swingers och framför allt
uppträdande av Emilio
Walter som spelar
rockabilly. Evenemanget
anordnas av Emmaboda
kommun men platsen är
Algutsboda Hembygdsgård.
Varmkorv och fika
serveras.
31 oktober (torsdag) kl
18.00 – 20.30. Vår
superkropp – hälsa ur ett
holistiskt perspektiv.
Föreläsare: Lina Lindström
och Daniel Fermskog –
program meddelas senare.
Gratis för AHFmedlemmar. Föranmälan.
Plats: Åfors Folkets Hus

2 november Alsboafton. Aktiviteter och utställningar på många platser i socknen.
Mer information kommer senare. Samarbete mellan föreningar.
9 november (lördag) kl 09.00 Ljusstöpning i Algutsboda Hembygdsgård. Anordnas
av Studieförbundet Vuxenskolan.
21 november (torsdag): Boksläpp kl 18.00. Den nya sockenboken presenteras. Det är
Algutsboda Sockenbok nr XIX.
28 november (torsdag) kl 18.00: Julpyssel, mer information kommer senare.
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