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Sommarcaféet är öppet t o m den 14 augusti – VÄLKOMNA! 

Öppettider för caféet: eftermiddagar kl 14-18, söndag-fredag, lördagar har vi stängt. 

Juli månad har varit ganska regnig. Vi är glada över att ni vill besöka vår park ändå. Vi 

har satt upp ett tält ute i parken där man kan sitta om det regnar. Det går även att sitta 

inne. Vi har ordnat så att borden står långt ifrån varandra. Coronapandemin pågår 

fortfarande, så vi ber er alla att vara försiktiga och att hålla avstånd till varandra.  

Beställningar av kaffe och våfflor (eller kringlor, glass m m) sker genom en fönsterruta 

i Nybygget. Ring på klockan så kommer Jonna och tar upp er beställning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellan regnskurarna har det dock varit vackert väder och folk har kunnat sitta ute. Vi 

får hoppas på mer sol i slutet av säsongen. Våffelförsäljningen har gått bra i år. Tack 

till alla er som har besökt oss trots att det har regnat. Några av besökarna ville gå runt 

och titta på utställningarna själva men en del ville ha guidning. Kurt Lindblom, vår 

guide, visar er gärna runt. Broschyrer och kartor över parken finns inne i Nybygget. Ni 

kan också se på informationstavlan hur husen ligger. 
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Vi har turen att ha haft Agnes Karlsson som praktikant hos oss i tre veckor i sommar. 

Hon har hjälpt till i caféet och med allt möjligt i hembygdsgården. Vi är mycket 

tacksamma för din hjälp Agnes. Hoppas att du vill komma tillbaka ett annat år.  

Elin slutade den 21 juli och då tog Jonna vid. Elin har jobbat som caféföreståndare hos 

oss i flera somrar och hon har som alltid gjort ett jättebra jobb. Hon blir aldrig stressad 

trots att det kanske kommer flera beställningar på en gång. Mycket bra jobbat Elin! 

Lika lugn som Elin är Jonna. Hon började den 22 juli och har verkligen kommit in i 

jobbet med ”våffelbakandet”. Jonna jobbar t o m den 14 augusti. Vi har tur som har 

fått ha så duktiga tjejer hos oss i sommar. 

                          

             

Jonna 

och 

Elin  

 

Elin 

och 

Agnes 
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Utställningar i hantverksmuséet 

Hoppas att ni har sett 

vårt fina 60-tals kök. 

Textilkommittén har 

samlat ihop föremål 

från den tiden. Detta, 

och mycket annat, 

finns att se i 

hantverksmuséet. 

 

 

 

 

 

 

 

Utställningen om fotbollsbröderna Elm finns 

också här, med information och bilder. Tröjorna 

har föreningen köpt av David Elm och 

behållningen gick till hans träningsverksamhet 

med funktionshindrade ungdomar. 

 

 

 

Visst skulle man väl kunna tänka sig några av dessa tapeter (se nedan)? Dessa mönster 

kommer tillbaka idag. Tapeterna och bårderna på bilderna är tillverkade 1898 på 

tapetfabriken Perstorp som var belägen på gården Persmåla i Algutsboda socken. 

Fabriken startade redan 1876 men lades ner i början av 1900-talet. Den köptes år 1918 

upp av fabrikör Karl Amandus Karlsson i Emmaboda. Tapetfabriken flyttade till 

Emmaboda och fick namnet Emmaboda tapetfabrik. De hade som mest 40 personer 

anställda. Tapetutställningen kan du också se i hantverksmuséet. 
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Vår nya informationstavla! 

 

Vi har beställt en informationskarta över parken. Den sitter på väggen till Nybygget.  

 

 
 

Hur blir det i höst? 

 

Ja, det är ingen som vet. Hittills har vi planerat in en musikkväll med Ted Gärdestad-

låtar den 7 oktober. Men det är mycket osäkert om den konserten kan genomföras. Om 

regeln om 50 personer gäller så kan vi inte genomföra aktiviteten, då får vi försöka 

igen nästa år. Jag återkommer med mer information om detta.  
                     

 

Ha en fortsatt skön sommar!                               

 

 

 

M Henningsson 2020-08-02 

 


