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Mobergsafton i Påvelsmåla den 2 juli
Den 2 juli startade vi upp hembygdsveckan för i år. Vädret hade slagit om och det hade blivit
kallare. Veckan innan var det ca 30 grader varmt och solsken och idag var det 15 grader och
regntunga skyar. Men man får inte ge sig – förberedelserna skedde som vanligt. Kl 09.00
samlades vi i Bökevara för att hämta stolarna som skulle köras ut till Påvelsmåla där
premiären på Mobergsafton för i år skulle ske.
Vi lastade två fulla släp med stolar samt ett släp med grillen och möttes i Påvelsmåla av Laila
Lembke. Det var på hennes gård och i hennes trädgård allt skulle ske. Stolarna sattes ut och vi
tittade hela tiden på vädret. Hur skulle det bli? Skulle det regna eller ej? Hur mycket folk
kunde det tänkas komma denna kväll? Jo, det klarnar nog upp och blir solsken framåt kvällen
svarade optimisterna. Det trodde vi på.
Stolarna torkades av från allt damm som samlats sedan
de användes förra året. Blåsten var kraftig och trots
detta måste ett tält sättas upp som skyddar de
instrument som musikerna skulle spela på och som
även skyddar Mobergsläsarna om det skulle börja
regna. Vår ljudtekniker skulle träffa musikerna kl
16.00 och montera upp ljudanläggning och kolla så att
alla mikrofoner fungerade.
Vi sänder ett stort tack till familjen Lembke för att de ville upplåta sin trädgård till vårt
evenemang. Det passade så bra eftersom gården ligger precis vid den skolväg som Vilhelm
Moberg gick med sina klasskamrater till ”skolan i Skogen” ca 1,5 km från gården som vi var
på. Idag finns bara ruiner kvar av skolan men skolhuset är flyttat och väl bevarat av
föreningen Moshultamåla Gamla Skola. Skolhuset ligger numera i Moshultamåla.
På eftermiddagen sattes skyltar upp så att folk kunde hitta till Påvelsmåla. Det blev hela 10
stycken.
Klockan började närma sig 18.00. Grillmästare och kaffekommittén var på plats. Allt var
förberett med isterband och tillbehör, dricka och kaffe och ostkaka. Till dagen hade vi köpt in
nya muggar av bambu, för vi vill ju hänga med i arbetet för en hållbar utveckling, inga
plastmuggar här.
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Solen kom fram och folk började
strömma till. Stolarna fylldes snabbt
och fler stolar togs fram. Vi räknade till
ca 125 personer. Alla var
förväntansfulla, vad skulle
Mobergsläsarna läsa ikväll? Många
gissade att det blev något från romanen
”Sänkt sedebetyg” eftersom den
handlar o Vilhelm Mobergs skolgång i
Påvelsmåla skola. Kvällen började i
solsken.
Elin Oskarsson och Louise Lilja inledde
med tre sånger ur Kristina från Duvemåla.
Fantastiskt bra! De fortsatte spela och
sjunga efter pausen.

När de var klara uppenbarade sig skolfröken Maja
i egen hög person. Hon meddelade att hon hade
varit lärare i Påvelsmåla skola och hon hade haft
Vilhelm Moberg som elev. Ville var väl lite busig
meddelade hon men han blev ju bra till slut. Fröken Maja hade bott i lärarbostaden där skolan
låg tidigare, men nu hade de flyttat hennes skola så då fick hon sluta.
Skolfröken Maja tackade musikerna och meddelade att de skulle återkomma under kvällen.
Maja hälsade Laila Lembke välkommen. Laila berättade om gården vi befann oss på och om
sin uppväxt i Påvelsmåla. Egon Lönnqvist talade om för skolfröken Maja när hon var född
och vem hon gifte sig med samt om hur flytten av Påvelsmåla skola till Moshultamåla gick
till. Båda berättelserna var mycket uppskattade av publiken.
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Därefter välkomnades
Mobergsläsarna. Ny i gänget var
Ann-Marie Pettersson – hon blev
extra välkomnad. Jan Karlsson,
Ing-Brith Fransson och Kurt
Lindblom hälsades också
välkomna. De har varit
Mobergsläsare under några år nu
och vi hoppas att de fortsätter
många år till.
Mobergsläsarna började med ett
stycke ur Sänkt Sedebetyg. Det
handlade om hur det gick till när
Vilhelm Moberg gick i Påvelsmåla
skola under åren 1906-1912. Då hade
han ”skolfröken Maja” som lärare.
Hela denna berättelse passade utmärkt
här i Påvelsmåla. Mobergsläsarna fick
stora applåder.
Därefter var det fika. Man kunde köpa
grillade isterband, kaffe och ostkaka.
Det gick även att köpa Sockenböcker.
Folk verkade trivas och de stod och småpratade med varandra.
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Så småningom när musiken började spela igen så kom publiken och satte sig på sina platser.
Nu började det mulna på och några regnstänk kom. Det blåste friskt hela kvällen och det var
bara 12-13 grader varmt. Men de flesta i publiken satt kvar. Tack ni fantastiska människor
som besökte vårt evenemang, trots vädret!
Efter musiken som bl a innehöll en a´capella-sång ”En vänlig grönska…”, så otroligt bra, så
blev det Mobergsläsning igen. Nu blev det en novell ur Smålänningens Jul. Vilhelm Moberg
skrev ju även noveller. Han var bred i sitt författarskap – från djupaste allvar till lite mer
lättsamma pjäser och noveller. Denna novell handlade om ”Bysnickaren” och hur det kan gå
när man är lite för glad i drickat. Men det reder ändå upp sig till slut.
Det sista stycket för kvällen handlade om Kristinas och Ulrikas uppgörelse när det gällde vem
som hade smittat vem med löss. Stycket var taget ur ”Utvandrarna” och utspelade sig på båten
över till Amerika. Kristina anklagar Ulrika för att hon har smittat henne med löss. Men det
visade sig att Ulrika var den enda på båten som inte hade löss.
Nu började knotten komma men publiken satt kvar ändå och lyssnade när Elin och Louise
spelade ytterligare ett par låtar: Ut på ett hav, och Hemma ur Kristina från Duvemåla. En
perfekt avslutning på kvällen.
Skolfröken Maja tackade Mobergsläsarna, Elin och Louise och publiken för att de hade
kommit. Avslutningsvis togs ett frivilligt ”utträde” upp som skulle gå till föreningens barnoch ungdomsverksamhet.

Tack till alla er som kom till Påvelsmåla denna kväll!
Nu började ett annat jobb. Alla medhjälpare i föreningen började plocka ihop stolar, bord, tält
mm. Alla visste vad de skulle göra och inom en halvtimme var allt klart. Ingen kunde se att
det tidigare på kvällen hade varit 125 personer i Lailas vackra trädgård. Det kallar jag
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samarbete. Stolarna kördes till Algutsboda och lastades av där. Skyltarna plockades upp och
lades in i stallet i Algutsboda. De ska nu användas på Musik i sommarkväll på torsdag den 4
juli.
Ett stort tack till alla som har hjälpt till denna kväll.

Fiske i Stampadammen den 3 juli
Det var mycket folk i Broakulla denna kväll. Både äldre och yngre kom och provade
fiskelyckan. Denna kväll var vädret fint och solen sken. Det var glädjande att så många barn
och ungdomar kom och fiskade. Broakulla Samhällsförening höll i detta evenemang.

Musik i Sommarkväll den 4 juli
Nu var regnet tillbaka och
temperaturen stannade på 1213 grader igen. Vår planering
att sitta ute i hembygdsparken
och fika fick ändras. Konserten
med familjen Pettersson i
kyrkan skulle börja kl 18.00,
men förberedelserna startade
redan kl 15.00 nere i
hembygdsparken.
Husmoderskommittén och
delar av styrelsen var där och
bredde smörgåsar.
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Hur många kunde tänkas komma ikväll? Ja, det är den ständiga frågan. Vi vet inte men det
kommer nog många till kyrkan, det brukar det göra när familjen Pettersson underhåller. Men,
hur många kommer ner till hembygdsparken och fikar? Husmoderskommittén med Vivi-Ann
Ekström i spetsen kan sin sak. Smörgåsarna räcker alltid till alla.
Konserten började och publiken applåderade friskt efter varje sång. Linnéa Pettersson, som
har varit kantor i Algutsboda kyrka i många år, var tillbaka och hon hade med sig sin make
Sten-Inge och två flickor Lisa och Sara. De sjöng många fina sommarvisor och de spelade på
kyrkoorgeln så att kyrkan nästan ”lyftes”. Med andra ord så var det en fantastiskt härlig
konsert de bjöd oss på.
Vår vice ordförande Jerry Cederholm tackade dem genom att dela ut rosor. Han hälsade alla
kyrkans besökare välkomna ner till hembygdsgården för att fika. De behövde inte vara oroliga

– vi har dukat inne, så de behöver inte sitta ute och frysa.
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Kyrkan var nästan fullsatt och hela 140 personer tog sig ner till hembygdsgården för att fika.
Vi hade dukat till ca 100 personer så nu fick alla bord och stolar vi hade tas fram. Sammanlagt
hade vi ca 140 personer. Till och med trädgårdsmöblerna tog vi in och torkade av så att alla
kunde få sig en sittplats. Nybygget fylldes snabbt så ca 40 personer skickades ut i
Stekaremålastugan där vi också hade dukat upp med smörgåsar, kaffe och kakor. En härlig
varm stämning infann sig, trots den svala temperaturen ute.

När besökarna hade fikat klart hade de möjlighet att titta på vår utställning om ”Bengt på
Barometern”. Den var mycket uppskattad och många sa att de skulle komma tillbaka och titta
lite mer noggrant på alla bilderna. Utställningen innehåller fotografier som Bengt har tagit
genom åren. Många kände igen personer på bilderna och en del kunde till och med hitta sig
själva i bildarkivet. Alla fotona skänktes av Bengt Johansson till Algutsboda
Hembygdsförening. Vi är ytterligt tacksamma för att vi har fått ta del av denna ”bildskatt”
som skildrar Algutsbodas historia.
Framåt 21-tiden började besökarna
dra sig hemåt, men några stannade
kvar lite längre. Nu kunde till och
med husmoderskommittén få sig en
kopp kaffe. Sedan började
”efterjobbet”. Kaffekoppar
samlades ihop och alla i
husmoderskommittén och styrelsen
hjälptes åt. Stolar och bord
plockades ihop och sattes in på sin
plats. I köket tog diskarna vid och
allt gick som på ett löpande band.
Avslutningsvis städades lokalerna
och golven torkades. Ca 22.30 var
allt klart. Nu är vi redo för nästa evenemang. Välkomna tillbaka på hembygdsdagen på
söndag!
Allsång i Åfors Folkets Hus den 6 juli
Denna kväll var det Åfors Folkets Hus-förening som stod för arrangemanget. Tommy
Elmgren var inbjuden för att leda Allsångs-kvällen. Ett 30-tal personer kom och sjöng med.
Tommy hade gjort ett allsångshäfte med lite blandade låtar. Men alla kunde sjunga med i
sångerna även om de inte stod i sånghäftet. Tommy hade en avspänd attityd till allsången och
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han fick även publiken att koppla av. Detta medförde att stämningen blev god och alla kunde
koppla av och ha en trevlig kväll. Efter musikstunden blev det taccos-buffé och glass i
källaren – mycket gott. Det blev en mycket trevlig kväll.

Hembygdsdag den 7 juli 2019
Kl 09.00 samlades husmoderskommittén i Hembygdsgården för att bre smörgåsar och för att
förbereda för fika och hantverksutställning i hembygdsparken. Frågan var – ska vi vara ute
eller inne med aktiviteterna?
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Regnet hängde i luften och det var 13-14 grader varmt. Kan folk sitta ute på gudstjänst under
sådana förhållanden? Nej, vi bestämde att Gudstjänsten skulle vara inne i kyrkan och även
utdelningen av glashjärtan till barn som var födda det senaste året.
Kl 11.00 var alla smörgåsar färdiga och
kaffet var klart liksom försäljningen av
varmkorv. Ett lotteri förbereddes också.
De flesta gick nu upp till kyrkan men
några var kvar nere i hembygdsgården.
Vi tog med oss korgarna med
glashjärtan som skulle delas ut. Det var
18 st. Många barn hade fötts under året
och hela 16 av de inbjudna familjerna
kom för att hämta sitt hjärta. Dessa
glashjärtan är designade av Ulrika
Hydman Wallien, så det är verkligen en
fin klenod som kan följa med dessa
barn genom livet.
Gudstjänsten genomfördes och därefter hälsade vice ordföranden alla barnfamiljer välkomna
fram och hämta sina hjärtan och diplom. Vivi-Ann och Gunilla delade ut dessa.
Barnfamiljerna stannade kvar framme vid altaret och alla blev fotograferade. På slutet tog vår
fotograf Leif Hellerin ett gruppfoto på alla de 16 familjerna.
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Därefter välkomnades besökarna
ner till Hembygdsgården på
kaffe och smörgåsar.
Hantverkare hade utställning i
Hantverksmuseet och besökarna
skulle även få njuta av musik av
Lennart Junior Göransson. I
kyrkan var antalet besökare ca
80 personer och de flesta kom
sedan ner till hembygdsgården
och fikade. Eftersom vädret var
opålitligt så hade vi dukat upp
inne i Nybygget, men det blev
inget regn förrän senare på
eftermiddagen, så folk satt även
ute och fikade. Junior spelade klarinett en stund inne, sedan gick han ut och spelade för dem
som satt ute. Det var ett blandat program och hans musik blev väldigt uppskattad.

Vissa utställare trotsade vädret och var ute. Många blev glada av att se dessa vackra blommor
och folk var där och handlade. Honung såldes, vackra tavlor och handarbeten.

Vid 14-tiden började hantverkarna att plocka ihop. Det började regna och folk gick hemåt. Kl
14 öppnade också caféet och då kom det nya besökare som ville titta på vår utställning ”Bengt
på Barometern” och dricka kaffe och äta våfflor. Det blev återigen en mycket lyckad dag i
Hembygdsparken.
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Sannas konstnärligt tillverkade blommor gick också bra. Hon hade även med sig konstverk
som fjärilar i olika modeller och färger.

Tack till alla besökare och till alla som hjälpt till och som gjorde denna dag till ännu en
lyckad dag!
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Mobergsafton i Algutsboda Hembygdspark den 9 juli
Vädret såg ut att bli fint idag. Vi hoppades på uppehåll och att
blåsten skulle avta. Förberedelserna för Mobergsafton i
Hembygdsparken började på förmiddagen. Tält sattes upp där
spelemännen och läsarna skulle vara och flaggstången
tvättades. Utställningslokalerna städades och för säkerhets
skull dukade vi upp bord så att folk kunde sitta inne om det
skulle börja regna. Vädret har varit ostadigt hela veckan så
man vet ju aldrig.
Vid 16.30-tiden började borden plockas fram, här skulle
serveras grillade isterband, kaffe och ostkaka. Spelemännen
Alex, Nanna och Kjell kom och satte upp mikrofoner och
högtalare. Stolarna var redan utsatta i parken men de torkades
av från damm och fukt.
Publiken började strömma till redan kl 17.30. Vi hade satt fram ca 100 stolar men fler fick tas

fram. Vi räknade att det kom ca 150 personer till oss denna vackra kväll. Stolsdynorna tog
slut men som tur var så hittade vi en låda till uppe
på en vind. Precis när föreställningen skulle börja
så kom solen fram.
Ordföranden hälsade publiken och spelemännen
välkomna och önskade alla en trevlig kväll.
Alex, Nanna och Kjell spelade så att ”taket lyfte
sig”. Två dragspel och en bas och Alex som sjöng.
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Publiken klappade takten och det var verkligen en härlig och glad stämning i parken. Alex
sjöng bl a passande nog ”Amerikabrevet”.
Efter fyra musikstycken var det dags
för Algutsboda Hembygdsförenings
stolthet ”Mobergsläsarna”: AnnMarie Pettersson, Kurt Lindblom,
Ing-Brith Fransson och Jan Karlsson.

De läste två stycken innan fikat.
Dessa handlade om ”ett gammalt
lapptäcke” och var ur Smålänningens
Jul. Det spekulerades om var man
trodde att pengarna låg efter den

gamle mannens död, kunde de finnas i lapptäcket? Man kunde höra många glada skratt bland
publiken. Det andra stycket handlade om ”Nils Perssons underliga försvinnande” och vad som
kan hända när journalister helt enkelt hittar på en historia mystisk/skräckhistoria för att få
sälja större upplaga av tidningen. Vilhelm Moberg började ju som radskrivare och efter denna
historia så ökade upplagan betydligt och han fick fast anställning på tidningen.
Därefter blev det servering av grillade isterband
och av kaffe och ostkaka. Folk stod på kö länge
för att så småningom få njuta av de läckra
isterbanden. Många gick omkring i parken och
tittade och ett stort antal besökte också vår
utställning av foton från ”Bengt på Barometern”.
Passande nog, eftersom Mobergsläsarna just tog

upp journalistens yrke. Många var också
och tittade på de böcker vi hade lagt fram
till försäljning, bl a Hembygdsböckerna och
böcker av Ulf Beijbom. En av dessa handlar
om Vilhelm Moberg och hans hembygd.
Den kan rekommenderas.
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När publiken började bli klara med fikat började musikerna spela igen. Nu blev det återigen
fyra stycken, bl a Födelsedagsvals till Mona. Spelemännen spred stor glädje i parken och när
de var klara fick de varsin blombukett av ordföranden. De fick stora applåder av publiken och
det var de verkligen värda.
Sedan kom Mobergsläsarna tillbaka. Denna gång läste de om ”Lovisa som lämnar gården”, en
historia om en snål bonde som inte kunde ge sin dotter någonting. Detta ledde fram till att
Lovisa flyttade. En sorglig historia som var tagen ur Smålänningens Jul. Det sista stycket som
kom från boken ”Inom Baggemosa ägogränser” lockade publiken till många skratt. Stycket
heter ”Tämja stutar”. Det fanns många olika viljor om hur man på bästa sätt kunde tämja
stutar, men frågan var vem som visste bäst – bonden, bondmoran eller stutarna själva!
Mobergsläsarna gjorde återigen succé. Publiken applåderade och de avtackades med varsin
våffelbiljett.
Därefter var det slut på föreställningen och ordföranden tackade publiken för att de kom och
hon hälsade dem välkomna till onsdagens föreläsning av David Elm i Wibergsgården i
Bökevara. Ett ”utträde” togs upp av två fina herrar med hatt. De pengar som samlades in
skulle användas för att bygga en lekstuga till barn i den gamla ladan som finns i parken. Vi
har redan byggt upp en naturlekplats i parken men den ska utvecklas mer.
Till slut tackade ordföranden alla personer som har hjälp till under kvällen och under hela
Hembygdsveckan. Utan dem skulle det inte ha fungerat. Tack!
Sedan började en febril aktivitet. Allas om var kvar hjälptes åt att plocka ihop stolar och bord.
Husmoderskommittén hade redan börjat med disken. Stolarna packades upp på två släp för att
dagen därpå köras till Wibergsgården i Bökevara för nästa aktivitet. Musikerna plockade ihop
sin utrustning och kl 21.30 var allt klart. Då började förberedelserna för föreläsningen av
David Elm.
Berättarkväll med David Elm den 10 juli kl 18.00
Kl 09.00 på morgonen den 10 juli samlades vi för att köra upp stolarna till Bökevara. Stolarna
hade använts kvällen innan på Mobergsafton i Algutsboda. Vi plockade ut en del saker från
museet i Bökevara för att kunna få plats med så många stolar som möjligt. Vi fick in 100 st.
Gräset var klippt och det var rensat runt staketen. Allt var i sin ordning. Lokalen och även
huset hade tidigare städats och lokalen hade dekorerats med Davids tröjor och fotbollsskor.
Idag satte vi dit även några björkar. Vi monterade upp ljudanläggning och projektorduk.
Parkeringsplatsen inspekterades och vi konstaterade att det får plats många bilar.
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På eftermiddagen började vi kl 15.00 med att sätta
ut skyltar om Berättarkväll. Det blev sju skyltar
samt en bock med dubbelskylt. Vi tog med
projektor och dator för att förbereda för David Elms föreläsning som skulle börja kl 18.00 på
kvällen. Johansfors Ifs ungdomssektion kom med föräldrar. Barnen hade fotbollströjor på sig
och de hjälpte till med parkeringen. Bord med varmkorv och fika dukades upp och allt var
förberett. Klockan började närma sig 18.00 och alla gick in i lokaler för at lyssna på David.
Han välkomnades av vice ordföranden Jerry
Cederholm. Lokalen var nästan full. Vi hade satt ut
100 stolar och minst 80 var fyllda. David berättade
känslomässigt om hela sin fotbollskarriär från stora
framgångar till djupa dalar.
David berättade om sin trygga uppväxt i Broakulla.
Uppväxten och stödet från föräldrarna var faktorer
som
hade betytt mycket för hans framgångar. En
annan faktor som också har varit värdefull är
hans förmåga att hantera motgångar. Det är en
sak som man måste lära sig, menade David. Om
man förlorar och tycker att allt är botten så
måste man ändå kämpa. David menade att det
finns två olika sätt att se om man är en talang
eller ej.
Det ena sättet är en upplevelse av att talang är
medfödd. Då undviker personen utmaningar för han/hon är rädd att misslyckas, personen blir
defensiv eller ger upp – det är ingen idé att anstränga sig. Personen klarar inte att ta feedback
och kan inte glädjas åt andras framgångar.
Det andra synsättet på talang är att det är något personen kan träna sig till, han/hon gillar
utmaningar och ser ansträngningen som en väg till framgång. Han/hon lär sig av kritik och
gläds åt andras framgångar och utvecklas av detta.

15

Det är det andra synsättet som leder till framgång. Davids fotbollskarriär från Johansfors IF
till Fulham och senare till Kalmar FF har varit en berg- och dalbana. David har nått stora
framgångar och höjdpunkter men också ganska djupa dalar. Han berättade öppenhjärtat om
sina erfarenheter. I vissa lag fanns det en riktigt god lagkänsla och kamratskap medan det i
andra lag, särskilt på internationell nivå, var stor konkurrens mellan spelarna. Om någon blev
skadad så kanske det ledde fram till att en annan spelare fick gå in på plan och nå framgångar.
Det finns en stor individualism på elitnivå, menade David. Under de år som fotbollskarriären
pågått så har David råkat ut för flera skador. En riktigt allvarlig hjärnskakning på senare tid
satte definitivt stopp för fotbollskarriären.

Från att ha varit lagkapten för Kalmar FF under några år så arbetar David nu med att träna
funktionshindrade ungdomar och de är just nu på väg till Gotia Cup.
Vi från Algutsboda Hembygdsförening är mycket stolta över att David ville komma till oss
och berätta om sina erfarenheter. I publiken fanns barn i 8-10-årsåldern. De satt längst fram
alldeles stilla och lyssnade på David hela tiden i ca en och en halv timme. Det är ett gott betyg
som David kan ta till sig av. Tusen Tack David!
Jerry tackade David och uppmanade till frågor. David fick ett stort antal frågor som han
besvarade efter föreläsningen och när vi hade kommit ut ur lokalen så såg jag att han fick
ytterligare frågor. Frågan är väl om han någonsin hann ta en fika själv! David ställde snällt
upp på bild och han fick även skriva autografer.
Vid avtackningen inne i lokalen fick David
blommor och en hembygdsbok. Barn från
Johansfors IF samlade in pengar från
”utträdet”. Alla insamlade pengar ska gå till
Ungdomssektionen i Johansfors IF.
Folk fikade och pratade med varandra.
Husmoderskommittén serverade kaffe och
nybakade kringlor (bakade på förmiddagen).
Många njöt också av varmkorv med bröd.
Några gick in i huset och tittade. Huset ser ut
precis som det var när Astrid och Henry Wiberg bodde där. Det var dessa syskon som skänkte
gården och hela sin förmögenhet till Algutsboda Hembygdsförening. Tack vare dem så kan vi
anordna alla sommaraktiviteter.
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Vi tar aldrig något inträde
utan folk får betala en
frivillig summa när de
går ut istället. Dessa
pengar använder vi till att
utveckla vår barn- och
ungdomsverksamhet.
När publiken hade gått
hem så togs allt bort;
bord, dricka, kaffe, korv
m m. Skyltarna som
sattes upp för att visa
vägen plockades ner och
kördes till Algutsboda.
Morgonen efter plockades även David Elms tröjor ner.

Utställningen av David
Elms tröjor kan nu ses i
Algutsboda
Hembygdsgård i
textilmuseet.
Flertalet av bilderna i
denna artikel är tagna av
Leif Hellerin. Ett fåtal
bilder har Marianne
Henningsson tagit.

(de flesta evenemangen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan)

Algutsboda den 14 juli 2019
Marianne Henningsson
Ordförande
Algutsboda Hembygdsförening
www.algutsbodahembygdsforening.se
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Pågående och kommande aktiviteter
Elin serverar våfflor t o m den 14 augusti
Våra utställningar är öppna t o m den 14
augusti. Passa på och kom och ät våfflor i
Hembygdsparken och se på våra
utställningar ”Bengt på Barometern” och
”Bonadsutställningen” samt alla våra
andra byggnader.
VÄLKOMNA!

Gudstjänst i Persmo Skolmuseum den 11 augusti kl 14.00
Gudstjänsten arrangeras i samarbete med Algutsboda församling.
Besökarna bjuds på kyrkkaffe.

Alsborundan på cykel den 24 augusti kl 14.00
Motionscykling ca 2 mil. Tipsfrågor med numrerade kartor, lotteri på
numret på kartan, korv och fika finns att köpa. Start och mål vid
Algutsboda Hembygdsgård.

Rockabillyfest med motorutställning den 22 september kl 14.00 i
Algutsboda Hembygdspark
Rockabillymusik med Emilio Walter
Bugguppvisning av Gullabo Swingers
Utställning av bilar i Hembygdsparken
Grillkorv och fika
(arrangeras av Emmaboda kommun tillsammans med sponsorer)
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