ALGUTSBODA HEMBYGDSFÖRENING

SOMMAREN 2020
Välkomna till oss på fika i sommar!
Sommarcaféet är öppet

Hemsida: www.algutsbodahembygdsforening.se
E-mail: info@algutsbodahembygdsforening.se

VÄLKOMNA till Algutsboda Hembygdsgård
Vi har öppet 28 juni–14 augusti kl 14–18. Lördagar stängt!
Kaffeservering, våfflor m m
År 2020 blir annorlunda än tidigare år.
Coronapandemin sätter stopp för våra
vanliga aktiviteter, som t ex
hembygdsveckan
All servering sker utomhus och endast mindre grupper kan visas
runt i husen i parken. Vi följer Folkhälsomyndighetens
restriktioner med att hålla avstånd och att vi umgås utomhus.
Se vår textilutställning i Hantverksmuseet:

Textil- och bruksföremål från Wibergsgården i
Bökevara.

I hantverksmuseet hittar du även
skomakare, plåtslagare, snickeri
och glashytta. Besök gärna våra
övriga hus i hembygdsparken, t ex
lantbruksmuseet med transportmedel, vatten, skog, jord. Vår
brandskyddsutställning finns i
ladan och linbastan är inredd med
föremål för linberedning.

Linbasta

Besök också Trollagärdestugan som vi har gjort om till
”Mobergstuga”, dvs ett soldattorp liknande det som Vilhelm
Moberg växte upp i. Stekaremålastugan är en kaptensbostad från
1700-talet. Där spelades ”nattvardsscenen” in i filmen om
Utvandrarna. Vår sommarvärd visar er gärna runt.
I parken finns också en naturlekplats samt en grillstuga som är
öppen för allmänheten. Ta bara med grillbriketter.

Håll utkik efter Mobergsläsarna på
Facebook och på vår hemsida. De
läser ur Vilhelm Mobergs verk, på
genuin småländsk dialekt.

Om restriktionerna från Folkhälsomyndigheten lättar i
höst så planerar vi följande musikevenemang:

Onsdagen den 7 oktober
kl 18.00 i Algutsboda
kyrka:
Musik i höstkväll: ”Ted
Gärdestad - Sångerna och
livet” med Erik Winqvist
och Simon Forsman.
Därefter kvällskaffe i
hembygdsgården
(samarbete med
Algutsboda församling).

Eventuella ändringar av programmet meddelas på vår hemsida, genom
anslagstavlor och annonsering i ortspressen. Vi har ett samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.
Andra tider för besök, efter överenskommelse. Tel. 0471-460 30,
0763-17 80 15 eller 070-619 88 00
Persmo skolmuseum visas efter överenskommelse. Tel 0471-410 94,
0471-334 10 eller 070-399 10 15.

Den 29 maj 2020

