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Den 6 maj hade vi en skogsvandring 

på Rostocka Holme, i samarbete med 

Södra. Staffan Brattström var guide. 

Per Melin förmedlade också historiska 

händelser. Ett 20-tal personer deltog 

denna solskensdag. 

 

 

 

Söndagen den 13 maj var det en Familjedag i 

Wibergsgården i Bökevara. Ca 30 personer 

deltog, varav 11 barn. Det blev ytterligare en 

solskensdag. Föreläsningen av Lina Lindström 

handlade om hur man på ett enkelt sätt kan äta 

nyttig mat. Vi fick många tips på olika sätt att 

undvika socker i mat. Under tiden fick barnen se 

när man kärnade smör, de fick se Wibergshuset 

och det anordnades lekar. Barn och föräldrar 

tränade sedan tillsammans ute på gräsmattan. 

Teckningar ställdes ut. Förskolebarn och klass 

1, Johansfors skola hade ritat dessa efter ett 

besök i Wibergs Oxhage.   

 

 

Skolbarn (41 st) från Johansfors skola, klass 4-6, besökte den 16 maj 

Algutsboda Hembygdsgård samt kyrkan. De fick klättra upp i kyrktornet. På 

Hembygdsgården visades 

vävning och barnen gjorde 

collage av mattrasor. 

Klippböckerna visades och de 

fick se och känna på föremålen i 

Stekaremålastugan, i 

industrimuseet samt i 

textilmuseet. Bilderna visar 

barnens collage och de 

uppskattade chokladbollarna (utan socker) men med dadlar.  



Vandringsled genom Wibergs Oxhage  
 

I Oxhagen visas olika sätt att sköta skog. Ett antal informationstavlor berättar 
om en mångfald av både örter och träd. I ett vilthägn på ca 2 ha finns hittills 21 
olika trädslag. Utefter den 1,5 km långa 
vandringsleden kan du upptäcka bl a avenbok. 
Avenbok är karaktärsträdet för byn. 
Informationstavlor om de olika trädslagen, lind, 
rönn, asp m fl, finns inne i hägnet. Du kan även 
se liljekonvalj, ekorrbär, blåbär och tistel. Tallen 
föryngrar sig själv utan markberedning, sådd eller 
plantering, inga fröträd finns i närheten!  

Du kan också se 
skogsrå och troll. 
Välkommen att 
besöka Oxhagen 
och rastplatsen vid 
viltvattnet.   
 

 

 

  
 

En naturlekplats är på gång i 

Hembygdsparken – vad ska det bli av 

dessa högar och stubbar – det återstår 

att se 

 

Två studiecirklar pågår. Studiecirkeln ”Så var det då” handlar om minnen och 

erfarenheter från byar i Algutsboda. I september pratar vi om byarna Östra 

Månsamåla och Torstamåla. Datum återkommer vi med. 

 

Studiecirkeln om Fiskesjö 

kartlägger torp, backstugor och 

gårdar i byn. På bilden syns det 

glada gänget vid Fiskesjösjön. 

Vi hoppas att resultatet kan 

platsa i nästa sockenbok. 

 

 

 

Avenbok 


