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Upprustning av lada i Hembygdsparken
Algutsboda Hembygdsförening har fått bidrag från EU:s Landsbygdsprogram (54000
kr) för att upprusta en
torparladugård som finns
i Hembygdsparken.
Ladan har fått nytt tak
samt hängrännor. Idag
finns ett museum med
gamla brandskyddsföremål i ladan och den
andra delen ska bli en
lekstuga för barn. Ladan
skänktes till
hembygdsföreningen av
Oskar Isaksson från
Östra Stamphult år 1959 och flyttades
till Hembygdsparken samma år.
Tack Kristoffer Gunnarsson Bygg och
Vackamo Plåt/Bygg AB (Dennis
Randewall) för ett utmärkt jobb.

Även vårt Hantverksmuseum (tidigare
Industrimuseum) har upprustats. Christian
Bruuns har under våren isolerat vårt
Hantverksmuseum. Vi tackar även honom för
ett väl utfört arbete. Textilmuseet kan nu ha
sin utställning i markplan. I sommar blir det
en bonadsutställning. I hantverksmuseet kan
ni även se hur skomakare, plåtslagare,
glasarbetare m fl jobbade förr.

Studiecirkeln om Fiskesjö
Deltagarna i studiecirkeln
om Fiskesjö har träffats 14
gånger från mars 2018 till
maj 2019. Resultatet har
blivit ett underlag till ett
kapitel i nästa sockenbok
(Algutsboda Sockenbok
XIX) som kommer ut i
november 2019. Från
vänster syns Björn Erland,
Thomas Ekström, Vivi-Ann
Ekström, Marianne Henningsson, Åke Edvardsson, Myrtel Engström, Marianne
Kronborg, Jan Johansson och Bosse Kronborg: Foto: Kjell Henningsson.

Förberedelser inför Hembygdsveckan

Kurt Lindblom, föreningens hembygdsvårdare
förbereder för besökarna i sommar. Det blir
många gräsytor att klippa. Här är en fin bild på
Kurt.
Stekaremålastugan samt även de andra husen
har städats. Nu är vi beredda att ta emot
besökarna. Välkomna!
Hemsidan
På vår hemsida www.algutsbodahembygdsforening.se finns information om vår
kommande hembygdsvecka. Där finns även vägbeskrivning till Påvelsmåla och till
Bökevara. Vi kommer att sätta upp skyltar om Mobergsafton och Berättarkväll.
Facebook
Algutsboda Hembygdsförening har nu 358 följare. Det är vi stolta över.

Stipendier till 6:orna
Elever i klass 6 i Johansfors skola fick i uppdrag att skriva uppsatser om ”Platsen där
jag bor”. Vi fick in 13 fina uppsatser. Alla eleverna skrev ”för hand”. Tre av dessa
elever fick varsitt stipendium på 500 kr. Ämnet var ganska fritt, de kunde beskriva
utemiljön, sitt hus eller sitt rum. Stipendierna delades ut i skolan medan diplom,
våffelbiljett och hembygdsbok tilldelades alla i årskurs 6 i kyrkan på avslutningsdagen.
Nedan ges några citat från de flesta av uppsatserna.
”Jag bor på en plats nära skogen. På sommaren är det vackert och man kan känna
doften av dom nyblommade träden och blommorna”
”I vår trädgård har vi en å och i vattnet finns det mosstäckta stenar som man kan hoppa
till andra sidan ån på”
”Jag vaknar av att det brummar utanför fönstret, där står en grävmaskin och gräver.
Jag vaknar varje morgon av samma sak. Det är sånt man får leva med när man bor mitt
i samhället”
”På vår baksida har vi skog. På vintrarna kan man se djur som hoppar över staketet. Då
ser man spåren i snön”
”Mitt hus är rött med vita knutar. På natten kan man höra ugglan hoa och räven skälla.
Där jag bor är det allra bäst att bo”
”Mitt rum är alltid stökigt för att min lillebror vill alltid leka med sina leksaker och han
städar aldrig upp efter sig – så jag behöver göra det”
”Mitt rum brukar vara stökigt men ibland när det ska komma gäster så kanske jag
städar mitt rum”
”Min systers katt sover hos mig men han spinner så man kan knappt sova utan jag
vaknar av allt ljud och ibland kommer han upp och lägger sig på mitt ansikte”
Avslutningsvis presenteras en mycket kort uppsats – men, å så bra:
”Platsen där jag bor.
Jag älskar platsen där jag bor
När jag är ledsen eller arg så går jag till platsen där jag bor
När ingen lyssnar på mig eller bryr sig om, går jag till platsen där
jag bor
För där finns det människor som bryr sig
När jag är med mina vänner, går vi till platsen där jag bor
När jag har tråkigt så går jag till platsen där jag bor
Jag älskar platsen där jag bor”
Tänk vad 12-13-åringar kan skriva. Det är fantastiskt! Vi önskar er alla Lycka Till i
framtiden! Uppsatserna finns på Hembygdsgården.

Utställning i Nybygget
I år handlar vår utställning i Nybygget om bilder tagna av ”Bengt på Barometern”.
Bengt Johansson var reporter på Barometern under många år och han skänkte hela sin
”Bildskatt” till Algutsboda Hembygdsförening. Vi är tacksamma för att vi får ta del av
dessa bilder som skildrar bygdens historia.
Bengt var mycket glad över att få dela med sig av sina bilder. Han fyllde 90 år i maj,
men gick tyvärr bort i början av juni i år, så han fick aldrig möjlighet att se sin
utställning. Delar av Bengts alla bilder finns nu utställda i Nybygget på Algutsboda
Hembygdsförening.
Välkomna att besöka utställningen ”Bengt på Barometern” – det finns säkert
någon/några ni känner igen på bilderna!

