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Många av aktiviteterna genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Gott Nytt År 2020

Vi vill tacka er alla för ett gott utfört arbete under 2019. Många har ställt upp och jobbat
för att aktiviteterna skulle ”flyta på” på ett bra sätt. Det behövs ett stort antal krafter för
att allt ska fungera – och det har det gjort. Så – Tack till alla er! Tack också till er som
besöker våra aktiviteter. Nu ser vi fram emot ett spännande 2020 med nya tankar,
idéer och aktiviteter.

Aktiviteter under december:
Den 7 december var det
Julmarknad i Åfors
Folkets Hus. Kurt
Lindblom var där och
sålde vår nya sockenbok
nr 19. Äldre versioner
finns också till försäljning.
Åfors Folkets Hus
förening sålde goda
raggmunkar och gott fika.
Det kom en hel del folk till
marknaden och
försäljningen av böcker
gick bra.

Dokumentation av föremål
Arbetet med att dokumentera våra föremål pågår. Ni kan se ett antal album på vår
hemsida www.algutsbodahembygdsforening.se under rubriken Digitalt arkiv. Klicka
på fliken Flickr så kan du se album om skomakare, jordbruksverktyg, textilmuseum,
de olika glasbruken m m.
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Glasbruksföreläsningar
I december har vi varit engagerade i Peter Lejons och Björn Boodes föreläsningar om
Glasbrukens historia. Den 11 december föreläste de om Boda Glasbruks historia.
Hembygdsföreningen filmade föreläsningen och du kan hitta den på både Facebook
och på Youtube. Föreläsningen blev en succé. Peters och Björns sätt att
kommunicera och samtidigt få kontakt med publiken är unikt. Vi kan se fram emot två
ytterligare föreläsningar i januari 2020.

Kommande Glasbruksföreläsningar
Onsdagen den 15 januari 2020 kommer Peter och Björn att berätta om Modala
glasbruk, Löfstad m fl och den 29 januari om Emmaboda/Lindås bruk. Samtliga
föreläsningar sker i Broakulla Folkets Hus kl 18.30. Medlemmar i Algutsboda
Hembygdsförening går in gratis. Anmälan sker till studieförbundet Vuxenskolan.

Kommande händelser:
Söndagen den 8 mars är det årsmöte i sockenstugan kl 12.00. Gudstjänsten i kyrkan
börjar kl 11.00. Kyrkkaffe, föredrag och årsmöte i sockenstugan efter gudstjänsten.
VÄLKOMNA!
Teater i Persmo skolmuseum i slutet av mars eller början på april 2020. Mer
information kommer.
/Marianne Henningsson
2

