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Grillstuga
Under december månad har vår
grillstuga blivit färdig. Den är nu
proveldad och fungerar utmärkt.
Vi kommer att anordna en festlig
invigning av stugan nu under
våren 2019. I anslutning till
grillstugan ska även en
naturlekplats byggas. Detta
kommer också att ske under
våren.
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Studiecirkel om Fiskesjö
Deltagarna i studiecirkeln om Fiskesjö har nu kommit en bra bit på väg. Så småningom ska
det bli ett kapitel i nästa sockenbok, nr XIX. Byn kartläggs så lång tillbaka som det går och
deltagarna berättar om gårdarna som finns i byn. Många har också egna minnen från
barndomen som kommer att förmedlas i boken. Om någon av er känner att ni har någon
information om byn Fiskesjö som ni vill förmedla, kontakta oss gärna på adress
algutsboda.hembygdsforening@gmail.com, eller tel 070-8223474 (Marianne Henningsson),
0471-46030 Kurt Lindblom.

Studiecirkeln ”Så var det förr”
En artikel om berättarcirkeln ”Så var det förr” finns publicerad i tidskriften ”Stenmuren” nr 4,
2018 som ges ut av Hembygdsförbundet. Artikeln finns också på vår hemsida
www.algutsbodahembygdsforening.se, under Publikationer. Där kommer i början av nästa år
att publiceras en rapport om resultatet av studiecirkeln under året 2018. Under 2018 har temat
varit byar, dvs berättelser om olika byar. Vi kommer att fortsätta med detta tema även under
2019. Alla är välkomna att delta i denna studiecirkel som anordnas andra måndagen i
månaden kl 14.00 på Allaktivitetshuset Alsboknuten i Algutsboda. Om ni vill kan ni även
prenumerera på tidskriften Stenmuren, meddela oss i så fall så ordnar vi det.

Tack alla för ett bra arbete år 2018, nu ser vi fram emot ett trevligt och
händelserikt 2019.
Följande aktiviteter är inbokade 2019 (fler kommer i nästa nyhetsbrev):


Årsmöte söndagen den 10 mars i Sockenstugan i Algutsboda. Gudstjänst i kyrkan kl
11.00, kyrkkaffe i Sockenstugan och därefter börjar årsmötet. Välkomna!



Invigning av grillstugan under våren 2019, datum ej bestämt



Berättarkväll våren 2019, datum ej bestämt



Trivselkväll i Persmo våren 2019, datum ej bestämt



Hembygdsveckan 2 juli – 10 juli 2019. Första Mobergsafton i Påvelsmåla den 2 juli
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