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Många aktiviteter genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Bötterumsmässan 7 september 2019

Denna intressanta dag lärde vi oss hur man gör tjära och rödfärg. Att tillverka tjära var
lite komplicerat. Det var viktigt att packa töre så tätt i behållaren så att man kunde
vända den upp och ner. Därefter tände Peter Danielsson, vår nye Hembygdskonsulent
på. Peter jobbar även på Länsmuseet och han förklarade för den intresserade publiken
hur man gör.
Lättare var det att koka rödfärg. Lite vatten, järnvitriol, rågmjöl och rödfärgspigment (t
ex järnoxid). Ingredienserna vispades ihop. Det fick koka en stund, sen blev det så fint
som på bilden ovan. Kanske en aktivitetsdag i vår Hembygdspark framöver.

Besök i Hembygdsgården av Öjaby SPF den 10 september 2019
Vi hade trevligt besök från 50
pensionärer från Öjaby. De fikade hos
oss innan de tog bussen vidare mot
Kalmar.
De tittade på vår utställning och några
besökte Stekaremålastugan. Lite
information om vår hembygdsförening
fick de under fikastunden. De hälsades
välkomna tillbaka till sommaren.
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Åldermannastämman i Rävkullen den 21 september

Åldermannastämman i Rävkullen besöktes av ett 60-tal personer. Detta är en tradition
som funnits sedan 1800-talet. Varje fastighet i byarna runt Bökevara bjuder på fest en
gång per år och i år var det Algutsboda Hembygdsförenings tur. Kurt Lindblom,
sekreterare, och Lars-Erik Fridholm, ordförande, skötte sina uppdrag med den äran.
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Rockabillyfesten i Hembygdsparken den 22 september
Vilken fest! 500 besökare i Hembygdsparken! Fantastiskt! Det blev en härlig
solskensdag. Bil efter bil rullade i till parken. Ett 50-tal fina bilar ställde ut och folk
gick omkring och beundrade dessa. Husen var öppna i parken och där fanns också en
fin fotoutställning i Hantverksmuseet. Leif Hellerin visade upp foton från
Rockfestivaler som han besökt i sommar.
Huvudattraktionen Emilio Walter spelade Rocksbilly så hela parken svängde. Folk
sjöng med och klappade takten. Det var en härlig stämning. Besökarna bjöds på
varmkorv och fika.

Vi är mycket tacksamma
mot Emmaboda
kommun genom BrittMarie Elgevi
(aktivitetsledare vid
Alsboknuten) för att de
valde att lägga sitt
evenemang i vår park.
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Kommande aktiviteter:
Holistisk Hälsa i Åfors Folkets Hus den 31 oktober 2019, kl 18.00 – 20.30
Passa på alla AHF-medlemmar och anmäl er till en föreläsning om Holistisk Hälsa
”Vår Superkropp”. Föreläsarna Daniel Fermskog och Lina Lindström går igenom hur
vi på bästa sätt använder den superkropp vi redan har – hur vi med enkla medel kan få
tips om vad som är bra för kroppen. Daniel jobbar med förändringar och Lina är
utbildad elittränare. Andning, Vätska, Nutrition, Återhämtning och Rörelse är teman
som de tar upp.
Alla medlemmar i
Algutsboda
Hembygdsförening
går in gratis, så
passa på och anmäl
er. Antalet
deltagare är
begränsat, men
först till kvarn….
Så passa på och
anmäl er NU!

Välkommen med din anmälan till e-mail: Algutsboda.hembygdsforening@gmail.com
Du kan även anmäla dig på telefon till Kurt Lindblom 076-3178015

Fler kommande aktiviteter:
Alsboafton den 2 november med aktiviteter på flera håll, bl a spökrunda i
Hembygdsparken
9 november (lördag) kl 09.00 Ljusstöpning i Algutsboda Hembygdsgård. Anordnas
av Studieförbundet Vuxenskolan.
Boksläpp den 21 november kl 18.00. Algutsboda Sockenbok XIX presenteras i
Algutsboda Hembygdsgård.
28 november (torsdag) kl 18.00: Julpyssel, mer information kommer senare.
/Marianne Henningsson 190925
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