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Vi kommer att ha sommarcaféet öppet men vi följer strikt folkhälsomyndighetens
restriktioner. P g a coronavirusets spridning i samhället så ställer vi in samtliga
planerade aktiviteter i sommar (se nedan). Någon aktivitet tror vi kan flyttas till
hösten. Vi kommer att ha vår servering utomhus och vi har en guide anställd som
visar besökarna (några åt gången) runt i husen i parken om de så önskar.
Utställningen inne i Nybygget är inställd i år p g a corona-pandemin.
Följande aktiviteter är inställda:









Hembygdsdagen den 6 juni
Berättarkvällen i Bökevara den 2 juli
Mobergsafton den 7 juli
Fisketävling i Broakulla den 8 juli
Musik i sommarkväll den 9 juli (ev. flyttas till hösten)
Allsång i Åfors den 10 juli
Mobergsafton den 14 juli

Ett glädjande besked
kan ändå vara att
Mobergsläsarna har
lovat att spela in ett
par uppläsningar ur
Vilhelm Mobergs
litterära verk. Dessa
inspelningar lägger
vi sedan ut på vår
hemsida och på
Facebook så att de
som vill kan ta del av
dessa. Vi riktar ett
stort Tack till
Mobergsläsarna för
detta.
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Sommarcaféet öppet

Caféet är öppet fr o m 28 juni t o m den 14 augusti, kl 14-18, söndag – fredag. OBS!
Lördagar stängt. Tiden 28 juni – 21 juli kommer Elin Bengtsson att servera er kaffe
och goda våfflor. Därefter tar Jonna Lundgren vid och hon kommer att jobba under
tiden 22 juli t o m den 14 augusti. Vi är mycket glada för att dessa tjejer vill komma
och jobba hos oss. Elin har varit här några somrar men för Jonna är denna arbetsplats
ny. Välkomna till oss båda två. Och hjärtligt välkomna hälsar vi er alla som har
möjlighet att besöka oss och vår fina park i sommar.
Kurt Lindblom är guide i sommar

Kurt är anställd hos föreningen som administratör. Men
nu när verksamheten i övrigt stängs ner så byter han
arbetstid och kommer i sommar att jobba eftermiddagar
när caféet är öppet. Han visar er gärna runt i parken.
Textilutställningen ”Textil- och bruksföremål från
Wibergsgården i Bökevara” får ni inte missa, inte heller
det uppdaterade Lantbruksmuséet och även det ”nya”
Mobergshuset. VÄLKOMNA!
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Några bilder från vårens aktiviteter

Fikastund vid mingelstenen

Omflyttning i parken

Lantbruksmuseet med bl a skogstema

Det blivande Mobergshuset

Lekplatsen i parken med hästar, björnar och stubbar att hoppa på
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