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Berättarkväll den 1 november
En berättarkväll om Glasbrukshistorier anordnades. Först tänkte vi vara i Stekaremålastugan
men det visade sig att vi inte fick plats där. Vi fick förflytta oss till Nybygget i
Hembygdsparken. Kvällen blev en succé. Över 80 personer kom och lyssnade till Karl-Gustav
Zenkert, Jan Karlsson, Berne Karlsson, Weine Franzén och Jan-Evert Persson. De berättade
engagerat och medryckande om sina erfarenheter av arbete vid olika glasbruk. Det blev
många glada skratt. Vi plockade fram alla stolar och bord vi hade till fikat. Det blev en
mycket lyckad kväll. Tack alla medverkande och tack publiken!

Studiecirkel ”Så var det förr” den 12 november
Åtta personer samlades på Alsboknuten för att prata om byn Mattamåla. Byn ligger högt och
vackert. Här finns lövängar och blåsippebackar med ovanliga örter. Där finns en nyckelbiotop
med hamlade lindar och ovanliga lavar. En rad med cypresser vittnar om att här drevs en
handelsträdgård fram till andra världskriget och cypresskvistarna användes vid kransbindning.
Rune Johansson berättade att han läst i den första sockenboken att enligt sägnen försökte man
bygga första kyrkan i Mattamåla men ”jättarna” rev ned på natten vad människorna byggde
upp på dagen. Av denna anledning uppfördes helgedomen på den nuvarande kyrkbacken,
vilken tycktes behaga jättarna bättre. En artikel om studiecirkeln är publicerad i tidskriften
Stenmuren nr 4, 2018. Den finns även på vår hemsida.
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Lövräfsning i Hembygdsparken den 17 november
Ett gäng medlemmar räfsade löv i Hembygdsparken. Det blev många högar med löv. Parken
är vacker såväl med som utan löv.

Hembygdsparken visar sig
från sin vackraste sida en
frisk och härlig höstdag.

Bild på lövräfsning
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Julpyssel den 29 november
Full aktivitet rådde i Nybygget i Hembygdsparken denna kväll. 40 flitiga kvinnor julpysslade
och hade trevligt. Det blev många fina kransar och julgrupper. Gröt, skinkmacka, fika m m
hann de också med. Tack till Johanna, Gunilla och Emma som hade ordnat kvällen så fint. Vi
är glada för att föreningen denna kväll fick 11 nya medlemmar.

Den yngsta deltagaren
Härlig stämning runt bordet

Några resultat från kvällen
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