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Eriksmåla Marknad den 9 juni 

Ing-Brith Fransson, Ulla Gustafsson och 

Vivi-Ann Ekström informerade om 

Algutsboda Hembygdsförenings 

verksamhet. De delade ut information om 

sommarens aktiviteter samt sålde 

hembygdsböcker och presentkort. 

Besökarna fick också gissa på gamla grejer. 

Det fanns många förslag, men några av 

besökarna som gissade rätt fick 

våffelbiljetter. 

 

 

Den 14 juni delades priser ut till barn i 

klass 6 i Johansfors skola. Två elever 

fick pris för bästa uppsats. I år 

handlade uppsatserna om ”Min bästa 

resa”. Eleverna skrev om resor till 

Mallorca, till USA och några skrev om 

inre resor. Vi firade med goda 

jordgubbstårtor. De fantastiska 

uppsatserna finns att läsa på 

Algutsboda Hembygdsgård. 

 

”En dag med Moberg” anordnades den 

16 juni i Vissefjärda Föreningshus. Jens 

Liljestrand presenterade sin nya bok 

”Mannen i skogen”. Det är en biografi 

om Vilhelm Moberg. Boken kommer ut 

i augusti i år. Medlemmar i Vilhelm 

Mobergs-sällskapet kommer att få 

denna bok. Det ser vi fram emot.   

 

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/


Produkter från skogen 

Kan ni tänka er vad som kommer från 

skogen? Jo både leksaker och kläder. Bilden 

visar en av de skyltar som är uppsatta i 

Wibergs Oxhage i Bökevara. Där kan du få 

information om olika trädslag m m. 

Välkommen att gå en runda i skogen!  

 

 

 

 

 

 

 

Sex personer fick lära sig att slå med lie. Studieförbundet Vuxenskolan 

anordnade en kurs i Algutsboda Hembygdpark med Kjell Gustafsson som lärare. 

De lärde sig att det finns många olika slags liar, hur viktigt det är att slipa lien 

rätt samt hur man håller i lien när man slår. Detta inträffade den 26 juni. 

Vi välkomnar Elin som ska jobba i sommarcaféet i Hembygdsparken i år.  

Caféet är öppet fr o m 1 juli t o m 12 augusti, 

alla dagar utom lördagar, mellan kl 14.00 och 

18.00. Kom och ät våfflor och njut i vår 

Hembygdspark. Titta också gärna på 

utställningarna ”När strömmen går – och sen 

då? Klarar du 72 timmar? Eller mer” samt 

textilutställningen ”Mitt liv som… Kvinna. 

Mitt Hemliga liv”. Alla våra byggnader är 

öppna. Guider finns. 

Vår Hembygdsvecka startar den 3 juli med 

Mobergsafton i Västra Stamphult. Hela 

programmet kan du se på 

www.algutsbodahembygdsforening.se. 

VÄLKOMNA! 


