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Sommarcaféet har öppnat – VÄLKOMNA!
Öppettider för caféet: 28 juni – 14 augusti, eftermiddagar kl 14-18, söndag-fredag,
lördagar har vi stängt.
Elin har öppnat och beställning av våfflor sker
genom detta fönster. Hittills har det fungerat
bra! Det finns en ringklocka vid sidan av
fönstret. Vi
har även
satt upp en
plexiglasskiva i
fönstret p g
a coronapandemin.

Här är de första
besökarna som just har
njutit av kaffe och
våfflor. Vi har på många
platser satt upp skyltar
med ”Håll avstånd”. Det
finns även pilar på
golvet i hantverksmuséet och ingång och
utgång är på olika
platser. Vi följer
folkhälsomyndighetens
instruktioner så gott vi
kan.
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Hembygdsparken och hantverksmuséet
Se så fin vår rabatt blev! Här har skett ett idogt
arbete av några medlemmar. Varje onsdag
under hela våren har de varit där och jobbat.
Tusen Tack för detta fina jobb. De har även
lagt en kantbräda så att det blir snyggt mot
gräset.
Rabatten finns på väg in mot hantverksmuseet
där du hittar textilutställningen, skomakare,
plåtslagare och en fin utställning om
fotbollsbröderna Elm från Broakulla.
Byggnaden var en gymnastiksal till 1958 och
tillhörde då skolan i Algutsboda. Den flyttades
till hembygdsparken i början av 1960-talet.
Barken som ligger i rabatten och även i den
andra rabatten har skänkts av Bennsäters
sågverk i Piggsmåla. Vi är mycket tacksamma för detta.
I textilmuséet finns föremål som är skänkta av syskonen Wiberg (se artikel i
Barometern den 1/7). Där hittar du också en tvättavdelning, ett 60-tals kök, en gammal
barnvagn m m.

Tårta till äldre i socknen

Föreningen bjöd boende på Alsbovägen 1 (f d Ekebo) med
personal samt pensionärer som har hemtjänst på tårta på
nationaldagen den 6 juni. Det var mycket uppskattat och vi har
fått fina vykort som tack. Tack till personalen på Alsbovägen 1
som hade bakat de goda tårtorna.
2

Skolavslutning
Skolelever från klass 6 i Broakulla hade sin skolavslutning i Algutsboda
Hembygdspark. Alla eleverna fick sockenböcker, våffelbiljetter till familjen och
diplom. Uppsatstävlingen hade i år temat ”Vad vill du göra för klimatet och vad gör du
redan?” Dessa ungdomar gav så många fina tips på vad man kan göra själv för miljön,
så här har vi vuxna mycket att lära. Tre av eleverna fick priser för sina uppsatser: Elma
Holm Kling, Alma Andersson och Hampus Jonsson.
Uppsatserna finns i sin helhet hos Algutsboda Hembygdsförening. Här kommer några
utdrag från uppsatserna:
-

”Vi måste tänka på framtiden. Om alla människor gör lite så kan det där lilla
vara jätteviktigt för jorden och för allas framtid”.

-

”Vi äter mat (kött och grönsaker) som är närproducerat. Vi har källsortering
hemma som är bra för miljön. Vi sorterar t ex glas, plåtburkar/konserver, plast
och pant. Vi återanvänder även matrester genom att ge hönsen eller lägger i
komposten”.

-

”Vi måste vara rädda om miljön för när vi blir vuxna så ska våra barn leva här”.

-

”Corona har gjort så att många inte åker flygplan och bil lika mycket”.

-

”Det är väldigt viktigt att återvinna så att man kan använda om en plastburk och
göra t ex en fleecetröja”.

-

”När t ex en tröja blir för liten ger vi bort dom eller återvinner dom…Ibland
köper vi kläder från second hand så att vi slipper köpa helt nya kläder och så
släpper det inte ut lika mycket koldioxid”.

-

…”ibland planterar vi också träd och det är bra för miljön”.

-

”Jag tror att vi människor tänker för lite på miljön. Det finns folk som vet att
dom gör fel när dom slänger saker i naturen. Men ÄNDÅ slänger dom det i
naturen”.

-

”Eftersom värmen höjs varje år gör det att polarisar och glaciärer smälter och
då höjs vattennivån, isbjörnarna och pingvinerna dör”.

-

”Jag tycker att vi människor borde åka mer buss för då kan många färdas
tillsammans och då blir det inte lika mycket utsläpp”.

-

”Jag brukar plantera tomater och andra grönsaker. Mina grönsaker är inte
besprutade med bekämpningsmedel som är dåligt för människan och miljön”.
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-

”Jag vet hur jobbigt det är för alla djur i naturen. Dom mår inte bra och dom är
lika mycket värda som oss alla personer”.

-

”Fisken i haven äter sopor. Och fåglar, det kan vara i deras magar i flera år så
att de känner sig mätta och sedan dör de efter några dagar”.

-

”Så, rädda jorden nu, innan det är för sent”.

-

”Vi borde sluta köra bil som kör med fossilbränsle. Vi borde använda elbilar…
Vi borde cykla mer och inte köra bil överallt”.

-

”Jag tror att om typ 50-80 år så är nog nästan allt eldrivet och det i sin tur gör
att, om kanske 100 år blir det kanske inte lika varmt på jorden som det är nu”.

Mobergsläsning - inspelning
Nu har vi gjort det! Vi spelade in två stycken av Vilhelm Moberg. Ett stycke är ur
Utvandrarna och handlar om kvällen innan de skulle resa till Amerika. Det andra
stycket kommer ur prosasamlingen Vårplöjning och heter ”En sotsäng”. Det är genuin
småländska vi pratar – så jag hoppas att ni förstår oss! Ni hittar inspelningarna på vår
Facebook-sida och på hemsidan: www.algutsbodahembygdsforening.se.

VÄLKOMNA till oss i sommar!
2020-07-02
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