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Många av aktiviteterna genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

Studiecirkeln Så var det förr 

Måndagen den 13 januari startade vi upp studiecirkeln för 2020 ”Så var det förr”. 

Dagens ämne var gamla traditioner. Besökarna berättade om hur de firade jul, hur det 

gick till vid julslakten samt om ”julgransraskningar” som var mycket vanliga förr. 

Barnen i en by bjöd hem varandra till att dansa ut granen och äta upp det godis som 

eventuellt fanns upphängt i granen. Det blev många fester i januari förr.  

Den 3 februari samlades 12 personer för att berätta minnen från byn Lidahult. I 

Lidahult byggdes socknens första fattigstuga på 1870-talet. Innan dess fick fattiga och 

gamla gå och tigga. Med fattigstugan fick de någonstans att bo. De som hade det svårt 

t ex blinda, änkor, frigivna straffångar blandades med barn. År 1918 kom en lag som 

bestämde att det inte fick bo 

sinnessjuka tillsammans med 

barn. Förhållandena blev så 

småningom bättre och ett nytt 

ålderdomshem invigdes 1932 i 

Algutsboda. Huset i Lidahult 

hyrdes ut till Carl Alfred 

Adolfsson, allmänt kallad 

Bellman. Han var mycket 

skicklig i näverslöjd och hans 

alster spreds t o m utanför landets 

gränser. Vilhelm Moberg var vän 

med Bellman så han var ofta där 

och hälsade på. Nästa studiecirkel den 9 mars kl 14.00 på Alsboknuten ska handla om 

byarna Getasjö och Getasjökvarn. Kom och berätta!! 

Glasbruksföreläsningar 

Onsdagen den 15 januari 2020 föreläste Peter Lejon och Björn 

Boode om Modala glasbruk och Löfstad m fl och den 29 

januari om Emmaboda/Lindås bruk. Det har varit en mycket 

populär föreläsningsserie och stämningen i Broakulla Folkets 

Hus har varit god. Peter och Björn kommer att fortsätta att 

sprida sin kunskap i olika sammanhang framöver. Bl a så blir 

det in intervju med Bertil Vallien den 15 april i Broakulla 

Folkets Hus. Passa på och anmäl er till Studieförbundet 

Vuxenskolan.   

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
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Utskick till årsmötet 

 

Den 3 februari samlades några 

medlemmar och gjorde klart utskicket 

av handlingar till årsmötet som är den 

8 mars. Kallelse, program för våren 

och sommaren samt information om 

aktiviteter under året skickades ut. 

Välkomna till årsmötet i 

Sockenstugan den 8 mars kl 12.00! 

 

 

 

 

Snö och solsken 

 

En vacker februaridag i 

hembygdsparken. Bilden togs 

den 5 februari när solen sken, 

några minusgrader och snön låg 

orörd. En vacker syn. Här syns 

Stekaremålastugan med 

Trollagärdestugan i bakgrunden. 

 

 

 

 

Textilkommittén 

 

Textilkommitténs arbete 

går framåt. Snart kan de 

börja klä på de nya 

dockorna. I år kommer 

utställningen att fokusera 

på textiler från Vibergs i 

Bökevara. Nu gäller det 

bara att hitta passande 

kläder till dessa, något 

lättklädda, figurer. 

Textilutställningen får nu 

större utrymme och det 

kommer att bli en fin 

utställning till sommaren! 
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Utställning om skrivande 

 

Är det någon som känner igen denna gamla skrivmaskin? 

Detta är en av skrivmaskinerna som vi kommer att visa upp 

på vår utställning: ”Från runsten till mobil – skrivandets 

utveckling” i sommar. Vi lyfter också fram lokala författare. 

Förutom Vilhelm Moberg så finns ett antal duktiga författare 

från vår bygd. Dessa presenterar vi. Föreningen har gett ut 

19 sockenböcker och här har vi plockat ut författare som 

skrivit om specifika händelser. Utdrag av deras texter 

kommer att presenteras. Tipsa oss gärna om du känner till 

några lokala författare. Vi vill inte missa någon.   

E-mail: info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

 

Trafikprojektet – ett viktigt projekt 

 

År 2006 startades Trafikprojektet genom initiativ av Bo Kronborg. Algutsboda 

Hembygdsförening och Bjurbäcksskolan delar på kostnaderna. Inom projektet får alla 

14-åringar i Emmaboda kommun utbildning i trafikregler, HLR-utbildning, 

brandkunskap m m. Projektet ingår i Elevens val och innehåller en obligatorisk 

teoridel och en frivillig praktisk del. I den praktiska delen får de, om de vill, lära sig att 

köra moped ute på flygfältet med utbildade körlärare. Föräldrarnas tillstånd krävs. Den 

24 februari informerade vi i föreningen och de andra inblandade (räddningstjänst, 

körlärare, skola) om detta projekt på ett föräldramöte. Många elever har genomgått 

denna utbildning under årens lopp. Enligt lärarna så tycker de att det är roligt och 

lärorikt. Projektet är hotat och har varit så i många år. Vi kommer att fortsätta kämpa 

för att få behålla detta viktiga och unika projekt. 

 

Närmast kommande händelser: 

 

8 mars Årsmöte i Sockenstugan kl 12.00. Gudstjänst kl. 11.00 – Kyrkkaffe 

Mac Hellborg berättar om Hellborgs läsktillverkning innan årsmötet. 

 

19 april Trivselkväll i Persmo, kl. 18.00. Teater av medlemmar i föreningen. 

 

20 maj i Algutsboda hembygdsgård kl 18.00 

The Kingdom of Glass – a Royal Affair. Föreläsning på engelska om glasbrukens 

historia. Föreläsare: Peter Lejon och Björn Boode. Denna föreläsning är en 

kringaktivitet i samband med den internationella konferensen GAS (Glass Art Society) 

som anordnas i bl a The Glass Factory i Boda Glasbruk. 

 

Se hela vårt sommarprogram på hemsidan: www.algutsbodahembygdsforening.se 
      

                   2020-02-26 Marianne Henningsson 


