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P g a coronavirusets spridning i samhället så kommer flera av våra planerade aktiviteter i
sommar att skjutas på framtiden eller att ställas in. Aktiviteterna i april och maj är redan
inställda. Styrelsen beslutade den 1 april att avvakta till efter nästa styrelsemöte den 29 april
med att meddela vilka sommaraktiviteter som flyttas eller ställas in. Vi kommer noggrant att
följa Folkhälsomyndighetens instruktioner. Vi återkommer med information på hemsidan,
facebook och i nästa nyhetsbrev.

Följande aktiviteter har genomförts under mars månad
Årsmöte den 8 mars

Årsmötet leddes av Lennart Gustavsson. Sekreterare var Kurt Lindblom. Innan
årsmötet berättade Mac Hellborg om hans farfars vatten- och läskedrycksfabrik i
Broakulla. Fabriken startades i början av 1900-talet. På 30-talet körde hans farfar
dricka med häst och vagn till
Emmaboda. Hästen hittade nästan
dit själv. I slutet av 40-talet blev det
bil istället och om någon ville åka
med så kostade det 25 öre. Detta var
början på Hellborgs taxirörelse.
Läskfabriken lades ner 1955.

Därefter började årsmötet som besöktes av 35-40
personer. Sedvanliga årsmöteshandlingar gicks
igenom. Styrelsen omvaldes. Gun-Britt
Johansson som har varit ledamot av
valberedningen i många år avtackades med en
bukett tulpaner. Jan Karlsson hälsades välkommen som ny ledamot i valberedningen.
Ett stort Tack till Mac Hellborg och Tack även till Lennart Gustavsson och Kurt
Lindblom som ledde årsmötet med den äran.
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Styrelsen ”in action” – namn och bilder

Marianne Henningsson
ordförande

Ulf Johansson
kassör

Gunilla Karlsson

Mattias Kronborg

Ing-Brith Fransson

Per Sandell

Jerry Cederholm
vice ordförande

Vivi-Ann Ekström

Mac Hellborg

Nya glasmontrar i utställningen

Vi har nu fått de nya glasmontrarna där vi kommer att
visa glas som tidigare har stått i andra utrymmen i
föreningens hus. Dessa kommer att vara klara till
sommarens utställningar.
Textilkommittén har kommit långt i planeringen med sin
utställning. Det kommer att visa textilier som i huvudsak
kommer från syskonen Wiberg i Bökevara. Textilmuseet
befinner sig numera på nedre plan i Hantverksmuseet.
Detta betyder att det är betydligt mer tillgängligt för
besökarna.
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Utställningen ”Från Runsten till Mobil – om skrivandets utveckling” pågår. Material
håller på att samlas in. Om ni vet att ni har något skrivmaterial från förr i era gömmor
så vill vi gärna låna det till vår utställning. Har ni några mobiltelefoner som ni inte
använder – får vi låna dessa? Kontakta oss på info@algutsbodahembygdsforening.se
Vi kommer att presentera en historik över skrivande men också vad skrivande har lett
fram till i vår socken. Författare presenteras samt korta utdrag ur deras texter.
Föreningen har gett ut 19 sockenböcker och här har vi plockat ut författare som skrivit
om specifika händelser. Vi kommer också att ge utdrag ur deras texter. Många har
skrivit fina dikter – vi tar fram ett urval av dessa.

Lite glädje i planeringen inför våra
sommarutställningar i de olika
husen. Trots att vi håller avstånd till
varandra och har sparsamma
kontakter med vänner så är det inget
fel i att ibland ha lite ”roligt på
jobbet”.

Inställda aktiviteter p g a coronavirusets spridning:

INSTÄLLD ev flyttad till hösten! 19 april Trivselkväll i Persmo, kl. 18.00. Teater
av medlemmar i föreningen.
INSTÄLLD! 20 maj. The Kingdom of Glass a Royal Affair – that belongs to
everyone. Lecture by Björn Boode and Peter Lejon (in english). 6 PM at Algutsboda
Local Community Center (Algutsboda Hembygdsgård). Local food. Registration:
info.algutsbodahembygdsforening.se
Mer information kommer på vår hemsida, på facebook och i nästa nyhetsbrev.
Ha det så bra ni kan i dessa ”coronatider”!
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