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Familjedag den 11 maj 

I strålande solsken invigdes vår grillstuga av vår nya friidrottsstjärna Jonna Lundgren. 

Jonna fick också ett stipendium för sina utmärkta prestationer genom Ungdoms SM 

Guld i kulstötning och brons i Mångkamp. Grattis Jonna och Lycka Till! 

 

Många barn kom och lekte, de hoppade på stubbar och red på hästar.  

 

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/


Några försökte sig på kulstötning. Det gick väl lite ”si och så”. 

 

Bättre gick det nog för dem som gick på styltor och de som fiskade. Den nya 

naturlekparken 

fungerade bra och 

vi hoppas att 

många 

barnfamiljer vill 

komma till oss i 

sommar. 

Grillstugan är 

öppen. Men det är 

viktigt att ni tar 

med grillbriketter 

om ni vill grilla. 

Det går inte att 

använda vanlig 

ved, då ryker det 

in. 

Föreslå gärna vad 

ni skulle vilja se i 

lekparken. Vi är 

öppna för förslag 

och idéer. 

Det blir fler 

familjedagar 

framöver! 

 

 

 

 



Konferens om Barn och Unga i Hässleholm den 13 maj 

Algutsboda Hembygdsförening bjöds in till denna konferens för att berätta om vårt 

Trafikprojekt. Detta projekt hade valts ut som ett gott exempel för att engagera Barn 

och Unga inom Hembygdsrörelsens verksamhet. Föreningen samarbetar med 

Bjurbäcksskolan i 

Emmaboda kommun genom 

att parterna betalar halva 

kostnaden var för projektet. 

Samtliga elever i klass 8 får 

lära sig trafikregler, hjärt-och 

lungräddning samt att köra 

moped. Bosse Kronborg, 

som är initiativtagare till 

projektet, berättade om detta 

på ett utmärkt sätt. Bra att 

sprida information om vår 

verksamhet. Konferensen 

arrangerades av hembygdsförbunden i södra Sverige. 

 

Skolbarn i ”Mobergs fotspår” den 29 maj 

Skolbarn från Johansfors skola fick lära sig om bygdens store författare Vilhelm 

Moberg. De åkte runt i buss till de platser som Moberg hade anknytning till. Agneta 

Karlsson, biblioteksassistent, höll i trådarna denna dag. Tack Agneta! 

 

Mobergsläsning 2019 

Här övar 

Mobergsläsarna inför 

sommarens säsong. Det 

ska bli intressant att 

höra vilka stycken ur 

Vilhelm Mobergs verk 

som de har valt ut i år. 

Mobergsläsarna är: Jan 

Karlsson, Ing-Brith 

Fransson, Kurt 

Lindblom och Ann-

Marie Pettersson (ny i 

gruppen) 

 



Städdagar 10 juni och 17 juni 

 Förberedelser för Hembygdsveckan den 2 juli – 10 juli pågår för fullt. För att det ska 

bli fint i våra byggnader så har vi bestämt två städdagar:  

Måndagen den 10 juni kl 09.00 i Persmo skolmuseum och Måndagen den 17 juni kl 

09.00 i Algutsboda Hembygdspark. Vi bjuder på fika. Välkomna ni som kan! 

 

Vårt Sommarprogram: 

Mobergsafton i Påvelsmåla kl. 18.00 Mobergsläsning.  

Musik Louise Lilja och Elin Oscarsson Nybro 
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Sommarkväll vid Stampadammen i Broakulla Metartävling kl. 18.00  

(Broakulla Samhällsförening) 
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Musik i sommarkväll, kl. 18.00 i Algutsboda kyrka  

Familjen Pettersson. Därefter kvällskaffe i hembygdsgården (samarbete 

med Algutsboda församling) 
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Allsång i Åfors kl. 18.00  

Allsångsledare: Tommy Elmgren, därefter liten buffé. OBS! anmälan till: 

Nicke Grozdanovski 073-358 61 43 
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Hembygdsdag i Algutsboda Hembygdspark Friluftsgudtjänst kl. 11.00. 

Underhållning av Junior Göransson och Korkestern 
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Mobergsafton i Hembygdsparken Algutsboda kl. 18.00 Mobergsläsning. 

Musik Alex o Nanna 
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Berättarkväll i Bökevara kl. 18.00  

David Elm berättar om sin fotbollskarriär 
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Gudstjänst i Persmo skolmuseum kl. 14.00 

(arrangeras i samarbete med Algutsboda församling) 
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Alsborundan på cykel kl. 14.00  

Motionscykling ca 2 mil. Tipsfrågor, lotteri på startnumret, korv o fika 

finns att köpa. Start och mål vid Algutsboda Hembygdsgård. 
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Sommarcaféet i Hembygdsparken är öppet 30 juni – 14 augusti kl 14-18. Lördagar 

stängt. Se våra utställningar: Foton skänkta av ”Bengt på Barometern” i Nybygget 

och vår Bonadsutställning i textilmuseet.  

Hjärtligt Välkomna! 


