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Flera av aktiviteterna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Årsmöte den 10 mars
Den nya styrelsen består nu av Marianne Henningsson (ordförande), Jerry Cederholm
(vice ordförande), Ulf Johansson (kassör), Vivi-Ann Ekström, Mattias Kronborg, Per
Sandell, Ing-Brith Fransson samt de nyvalda ledamöterna Gunilla Karlsson och Mac
Hellborg. Suppleanter är Åsa Cederholm, Leif Fransson, Lotta Lejon Stenberg och
Conny Johansson.
På bilden syns
Gunilla Karlsson,
Vivi-Ann Ekström,
Mac Hellborg och
Kurt Lindblom.
Vi önskar Gunilla
och Mac hjärtligt
välkomna till
styrelsen.

Följande personer avtackades för ett utmärkt jobb under många år:
Ing-Gun Randewall,
Lars-Erik Fridholm,
Kerstin Fridholm och
Marianne Kronborg
(Lena Andersson var
inte närvarande). De
fick alla blommor. IngGun och Lars-Erik har
varit styrelseledamöter
och Kerstin och
Marianne har ingått i
husmoderskommittén.
Lena Andersson avgår
från textilkommittén.
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Arbetsträff den 17 mars
Här var det full fart. Ca 15 personer hade möjlighet att hjälpa till idag. Vi flyttade
föremål, rensade ur ladan och sparade sådant som var värdefullt. När vi var klara hade
Vivi-Ann och Emma grillkorven klar. Det blev även en kaffetår. Trevligt hade vi i alla
fall denna lite regniga förmiddag.
Välkomna till
en ny
arbetsdag
lördagen den
6 april från kl
09.00!

”Så var det förr” den 11 mars
Vi har som vanligt haft studiecirkeln ”Så var det förr”. Denna månad pratade vi om
Spritsmåla. Det blev succé. Hela 21 personer deltog och berättade minnen.

Åfors Vårmarknad den 23 mars
Algutsboda Hembygdsförening representerades av Kurt och Vivi-Ann. De hade med
sig sockenböckerna och sålde några stycken. De gjorde också reklam för våra
aktiviteter.

Kommande aktiviteter:
Teater ”Kloka Gummor” 7 april
Boka in söndagen den 7 april kl 18.00. Då blir det teater i Persmo skolmuseum.
Teatern handlar om ”Kloka Gummor” – och vem vet hur det ska sluta? Missa inte det.
Inträdet är 50 kr och då ingår fika med brödbulle och kaka. Välkomna!
”Så var det förr” den 8 april
Kl 14.00 den 8 april träffas vi på Alsboknuten för att prata om Eriksmåla. Kom och
berätta era minnen från Marknaden eller från andra händelser.
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Familjedag i Friidrottens tecken den 11 maj
Lördagen den 11 maj kl 13.00
börjar vi vår familjedag i
Algutsboda Hembygdspark.
Under eftermiddagen invigs vår
nybyggda grillstuga av
Algutsbodas nya friidrottsstjärna
Jonna Lundgren. Vi kommer
också att dela ut ett stipendium
till Jonna för hennes utmärkta
insatser inom friidrotten med bl a
junior SM-guld i kula.

Kom och prova på olika friidrottsgrenar, det blir kulstötning, höjdhopp mm. Vi hoppas
också att vi har delar av vår naturlekplats klar. Eller så kan man bara komma och njuta
av den vackra parken och ta en kopp kaffe. Vi bjuder också på grillkorv. Hjärtligt
Välkomna – gammal som ung!

Så här fint kan det vara en tidig vårmorgon i Algutsboda Hembygdspark:
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