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Mobergsafton i Västra Stamphult den 3 juli 

Vilken fantastisk 

kväll det blev i Västra 

Stamphult på vår 

första Mobergsafton! 

Ett 100-tal personer 

kom, trots att Sverige 

spelade VM-fotboll. 

Elin Oskarsson och 

Louise Lilja spelade 

och sjöng och 

Mobergsläsarna läste 

ur Utvandrarna, 

Raskens och Sista brevet till Sverige. 

Ostkaka och isterband serverades. På 

bilden överst syns de medverkande och 

alla som hjälpte till. Tusen Tack!   

 

 

 

 

Fisketävling i Stampadammen den 4 juli 

Broakulla Samhällsförening 

anordnade den årliga 

fisketävlingen i Stampadammen. 

Både barn och vuxna fiskade. 

Många stannade sedan och åt god 

grillad korv. Även denna kväll var 

det varmt och soligt. 

 

 

 

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
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Musik i Sommarkväll den 5 juli 

Kören Mixed Voices sjöng visor i 

Algutsboda kyrka. Det var en 

stämningsfull stund. Efteråt 

serverades fika i Hembygdsparken. 

Ca 80 personer besökte parken. Det 

blev ytterligare en varm och härlig 

sommarkväll. 

 

 

 

Allsång i Åfors den 6 juli 

Alla (80-90 personer) sjöng för full 

hals när Peter Olsson höll i 

allsångskvällen. Själv framförde han 

och gäster många fina sånger 

tillsammans. När allsången var slut 

var det pizzabuffé och glass i källaren 

i Folkets Hus. Tack Åfors 

Samhällsförening för en välordnad 

och fin kväll.  

 

Hembygdsdagen den 8 juli  

Ungdomsorkestern Korkestern underhöll på vår Hembygdsdag i parken. Det var fint 

att höra dem spela bl a ”Visa från Utamyra”, ”Fly me to the moon” m fl. Så duktiga 

ungdomar det finns, hoppas 

att de håller fast vid denna 

musik. Den behövs! Dagen 

började med gudstjänst och 

utdelning av glashjärtan till 

barn som är födda under 

det senaste året. Folk satt 

och fikade och gick runt 

bland de lokala 

hantverkarna som ställde ut 

sina alster. Många var 

också inne i våra hus och 

tittade på utställningarna 

där. Det var ett 100-tal besökande denna dag. Vi känner oss mycket nöjda med dagen. 
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Mobergsafton i Algutsboda den 10 juli 

Bygdespelemännen Alex och Nanna underhöll 

på Mobergsaftonen. 150 personer lyssnade på 

medryckande musik och på Mobergsläsarna 

som denna kväll läste ur Rid i Natt, 

Utvandrarna och ur Inom Baggemossa 

ägogränser. Ostkaka och grillade isterband 

serverades i vanlig ordning.  

 

 

Berättarkväll i Bökevara den 11 juli 

 

Jörgen Larsson från Tingsryd (i mitten av bilden) berättade om hur man kan hitta 

vatten med hjälp av slagrutor. Det var en populär föreläsning som även innehöll ett 

praktiskt moment. Alla som ville fick prova. Hela 70 personer kom till Wibergsgården 

i Bökevara denna vackra sommarkväll. 
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Våffelcafé i Hembygdsparken t o m 12 augusti 

Elin serverar kaffe och våfflor t o m söndagen 

den 12 augusti. Välkomna hit på en fika. Titta 

gärna också på våra utställningar och gör ett 

besök i Stekaremålastugan och i de övriga 

husen. En guide finns på plats varje 

eftermiddag kl 14.00 – 18.00, utom lördagar då 

det är stängt.  

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjänst i Persmo skolmuseum den 12 augusti  

Välkomna på gudstjänst i Persmo söndagen 

den 12 augusti kl 14.00. Nybrobygdens 

spelemän underhåller. Samverkan sker med 

Algutsboda församling. Kaffe serveras.  

 

 

 

 

Alsborundan den 19 augusti 

Nu är det dags att ta en cykeltur igen. I år utgår vi 

från Algutsboda Hembygdsgård. Cykelturen börjar 

kl 14.00 söndagen den 19 augusti och rundan är ca 

18 km. Det blir intressanta uppgifter att lösa och så 

serveras fika och varmkorv när man kommer i mål. 

Utlottning sker på startnumret och hela kalaset 

kostar 50 kr. Hjärtligt Välkomna! 

 

 


