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Utdelning av glashjärtan den 13 september 

Det var en något mulen söndag i september. 

Barnfamiljer var inbjudna till hembygdsgården för 

att motta ett glashjärtan till sina barn. Dessa delas 

ut till barn som har fötts det senaste året i 

Algutsboda socken. Coronapandemin satte stopp 

för vår hembygdsdag som var planerad till den 6 

juni. Då brukar vi alltid dela ut dessa hjärtan.   

Åtta barn fick varsitt glashjärta, designat av Ulrika 

Hydman Vallien. Algutsboda Hembygdsförening började dela ut glashjärtan år 2005 

och då beställdes 200 hjärtan. Nu finns det endast ett fåtal kvar. Vi delar ut dessa nästa 

år och då har vi en ny gåva klar som kommer att delas ut till barn framöver.  

Familjerna serverades kaffe och våffla utomhus, trots att regnet hängde i luften. Ett 

gruppfoto togs samt även individuella bilder på varje familj. De individuella bilderna 

samlar vi i ett fotoalbum på hembygdsgården.  

 

 

 

 

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
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Alla satt tålmodigt ute och 

fikade. Det var ingen som 

klagade. Vi fick många idéer 

om vad föreningen skulle kunna 

göra för barnfamiljer, t ex: 

Linbana; Ordnad 

skogspromenad till något 

intressant mål; Barnteater; 

Temadag, klä ut sig, baka/laga 

någonting, bygga 

koja/vindskydd, grilla, göra 

pinnbröd, snögubbar; Pyssel; 

Hajk.  

Styrelsen har diskuterat 

familjernas förslag och vi ska 

försöka tillgodose ett flertal av 

familjernas förslag. Styrelsen 

har även tagit ett beslut om att 

utveckla lekplatsen och om inte 

coronapandemin hade slagit till 

så hade vi haft barnteater med 

Pettsson och Findus den 6 juni. 

Nu hoppas vi att vi kan ordna en 

barnteater nästa sommar istället. 

Vi vill gärna fortsätta att ha 

kontakt med er barnfamiljer.  

Kurs i jordkällare den 19 september 

En kurs i hur 

man byggde 

jordkällare 

genomfördes i 

Ljungbyholm. 

Hembygds-

förbundet bjöd in 

till denna kurs. 

De som var där 

fick höra Kjell 

Gustafsson 

berätta om hur de 

fick jordkällaren 

att bli ett valv. Det var en konst och det krävde samarbete mellan många människor. 

Besökarna fick också lära sig hur man spräcker en sten. 
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De lyckades att spräcka stenen efter alla 

konstens regler. Vivi-Ann Ekström och hennes 

familj besökte denna intressanta kurs. Vi 

hoppas att denna kurs återkommer nästa år.  

 

 

 

 

Onsdagsträff den 23 

september 

De medlemmar som har 

möjlighet brukar samlas och 

jobba i hembygdsparken på 

onsdagar mellan kl 09.00 och 

12.00. Välkommen du också! 

Det finns alltid något att göra. 

Det brukar vara en trevlig 

stund och vi avslutar alltid 

med gemensam fika – inte så 

dumt! Se så trevligt vi har det!  
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Onsdagsträff den 30 september 

Denna händelserika dag började dimmigt men på eftermiddagen klarnade det upp. 

Gamla trädgårdsland grävdes upp och en gång fram till ladorna förbereddes. Det 

kommer att bli fint framåt våren. 

 

 

På eftermiddagen hade vi besök av en grupp som 

hade anknytning till Bökevara. De ville se 

Wibergsutställningen och Mobergstugan. De 

berömde våra utställning och de tyckte att vår park 

var fin. Det tackar vi för! I utställningshallen finns 

ett stort antal föremål som kommer från syskonen 

Wibergs gård. Hemvävda lakan och handdukar 

finns samt de kläder de använde. Se Astrid 

Wibergs fina klänning.   

 

 

Arkivkurs den 30 september 

Ytterligare en kurs gavs i 

Hembygdsförbundets regi. Den 

handlade om hur föreningarna ska 

arkivera sina dokument och 

handlingar. Kursen gavs på Staby 

Gårdshotell i Högsby och från 

Algutsboda deltog Ulf Johansson 

och Kurt Lindblom. Kursledare var 

Yvonne Bergman som jobbar som 

arkivarie i Örebro. Algutsboda 

hembygdsförening disponerar några 

hyllmeter i det gamla 
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kommunarkivet som ligger i sockenstugans källare 

och där förvaras handlingar från nedlagda 

föreningar i socknen. Kurt är arkivansvarig och det 

finns mycket regler för hur man arkiverar 

handlingar så en uppdatering i kunskaperna är 

nödvändig då och då. Om man vill ta del av 

handlingar från nedlagda föreningar tar man 

kontakt med Kurt. 

Vuxenskolans kommande kurs: Fortsättningskurs i Byforskning: människan i 

centrum 

Det finns några platser kvar till ovanstående kurs som startar den 14 oktober kl 18.00 – 

20.15 i Algutsboda Hembygdsgård. Ledare är Per Melin och Rolf Jansson och kursen 

ges i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Passa på! Anmäl dig på adress: 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-kalmar-lan/kurser/byforskning-fortsattningskurs-manniskan-i-

centrum-37486/ 

Tidskriften Stenmuren 

Alla medlemmar är naturligtvis välkomna att besöka kurser som är anordnade av 

Hembygdsförbundet. Om ni har tidskriften Stenmuren så hittar ni där många 

intressanta artiklar om hembygden samt information om kommande kurser.  

Tidskriften Stenmuren kostar bara 100 kr för 4 nummer per år. Vi ska i fortsättning 

informera om kommande kursinbjudningar här i nyhetsbrevet. Hör av er till Ingrid 

Fröström, e-mail: klhkansli@gmail.com om ni vill prenumerera. Se även Kalmar läns 

Hembygdsförbunds hemsida: www.hembygd.se/kalmar. 

Sommaren 2021 

Under förutsättning att coronapandemin har avtagit så kommer Algutsboda 

Hembygdsförening att genomföra följande aktiviteter sommaren 2021: 

 6 juni. Hembygdsdag 

 1 juli Berättarkväll i Bökevara 

 6 juli. Mobergsafton i Ingelsmåla 

 7 juli. Fisketävling i Broakulla 

 8 juli Musik i sommarkväll i Algutsboda kyrka 

 9 juli. Allsång i Åfors Folkets Hus 

 13 juli. Mobergsafton i Algutsboda Hembygdsgård 

 

Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle det visa sig att 

det är möjligt att anordna aktiviteter även innan den 6 juni så återkommer vi med det. I 

år hade vi planerat en teaterföreställning i Persmo i april – vi får se om det kan bli 

verklighet 2021. 

Evenemangskommittén 2020-09-30 
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