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Sommarcaféet
Vi kommer att ha sommarcaféet öppet i Hembygdsparken i sommar men vi följer
strikt folkhälsomyndighetens restriktioner. På grund av coronapandemin kommer vi
att ha all servering utomhus. Kurt Lindblom är vår guide i sommar och han visar
besökarna (några åt gången) runt i husen i parken om de så önskar. Utställningen
inne i Nybygget är inställd i år, men vi återkommer 2021.
Öppettider för caféet: 28 juni – 14 augusti, eftermiddagar kl 14-18, söndag-fredag,
lördagar har vi stängt.

Fikastund i hembygdsgården. Först jobbar vi lite, sedan fikar vi ute i parken och vi
håller avståndet. Så hoppas vi att det kan se ut även i sommar. Borden sprider vi ut i
parken så att vi håller behörigt avstånd. Beställning och betalning sker utomhus. Det
går att träffas bara vi rättar oss efter de restriktioner som ges av Folkhälsomyndigheten. Det är ju alltid nyttigt med lite frisk luft.
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Mobergstenen i Moshultamåla
Vi får passa på att vara utomhus i år. Besök t ex Mobergstenen. Vi jobbar just nu med
att göra iordning området. Där finns en bänk som man kan sitta på och dricka det

medtagna kaffet. I närområdet hittar du också Mobergsleden om du skulle vilja vandra
en sträcka på den. Mobergstenen fyller 50 år i år. Det var 1970 som sockenborna reste
stenen. Den ligger vackert på en liten kulle. Besök den gärna. Inne i Moshultamåla
ligger även Vilhelm Mobergs skola. Den är också värt ett besök. Skolan blev flyttad
dit från Påvelsmåla år 1961. Moberg gick i skolan i Påvelsmåla mellan 1906 och 1912.

Hembygdsparken
När vi inte behöver
planera för aktiviteter
så passar vi på att göra
underhåll i parken.
Några har fått ordning
på gången in till
hantverksmuseet.
Arbetet pågår för fullt
och bark ska läggas på
landen så att det blir
fint till sommaren.
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500 följare på Facebook – Fantastiskt!!
Tack för att ni följer oss på Facebook! Precis idag den 30 maj har vi 500 följare på
Facebook. Vi är så glada för att så många följer oss. Vi försöker att lägga ut ny
information ett par gånger i veckan. Om du inte har Facebook så kan du gå in på vår
hemsida: www.algutsbodahembygdsforening.se så hittar du en hänvisning till vår
Facebook-sida. I februari i år fick vi en ny hemsida och vi håller på att uppdatera
informationen där. Under fliken bildarkiv kan du se några av föreningens föremål samt
bilder från lokalredaktör Bengt Johanssons fotoskatt.
Arbete pågår också med en informationstavla över vår hembygdspark. Den hoppas vi
ska bli klar innan sommaren.
Broschyrer inför sommaren kommer att läggas ut på hemsidan.

Kommande aktiviteter
Om Folkhälsomyndighetens
restriktioner lättar i höst så hoppas vi
kunna genomföra följande
musikevenemang:

Onsdagen den 7 oktober kl 18.00. Musik
höstkväll med Erik Winqvist med Simon
Forsman. De spelar Ted Gärdestadsånger
och de berättar även om Teds liv och om
hur musiken blev till. Konserten
genomförs i Algutsboda kyrka. Det blir
fika i hembygdsgården efter konserten.
Musikerna är preliminärbokade och kan
förhoppningsvis komma till våren 2021
om restriktionerna fortsätter.

VÄLKOMNA till oss i sommar!
2020-05-30
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