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NYHETSBREV  

OKTOBER 2020 

    www.algutsbodahembygdsforening.se 

                    email: info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

Onsdagsträff den 7 oktober 

Denna dag samlades åtta personer i hembygdsgården. Det regnade lite men det var 

inget hinder. Ulf och Conny åkte ut till Oxhagen i Bökevara för att laga taket till 

anslagstavlan och övriga jobbade med trädgårdslandet vid Stekaremålastugan. Så här 

fint blev taket respektive landet: 

 

 Nu är det bara till att börja plantera!! 

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
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Ordförandekonferens i Algutsrum den 13 oktober 

Kurt och Marianne, var på 

ordförandekonferens i Algutsrum den 

13 oktober. Lisbeth Svensson, som är 

ordförande i Hembygdsförbundet, 

berättade om hur hennes förening hade 

sökt och fått pengar till att renovera 

sockenmagasinet i Ljungbyholm. De 

har även renoverat en gammal 

brandstation.  

Hembygdskonsulenten Peter Danielsson uppmuntrade 

oss hembygdsföreningar att visa vad vi kan, att visa 

vad vi står för och att bli lite ”tuffare”. Vi har mycket 

att ge, menar han. Att arbeta tillsammans med andra 

föreningar gör att vi lär av varandra. Att bilda 

arbetsgrupper i föreningen uppmuntrade han också, 

och där hänger vi med, men att samverka med andra 

måste vi bli bättre på. År 2021 är jubileumsår, Kalmar 

Läns Hembygdsförbund fyller 150 år. Då ska 

årsstämman anordnas av Vissefjärda hembygds-

förening. De är framgångsrika, här har vi en del att 

lära. Peter visar upp en rapport om hembygdsrörelsen 

och besöksnäringen. En mycket intressant rapport. Maila oss om ni vill ta del av den, 

då skickar vi den digitalt. Vår email adress är: info@algutsbodahembygdsforening.se. 

Under 2021 är det tänkt att varje kommun ska ha ett evenemang som lyfter fram någon 

känd profil i kommunen. Peter Danielsson kommer till oss och hjälper till med detta. 

Hemsidekurs den 20 oktober 

Kurt, Jerry, Ulf och 

Marianne var på 

kurs hos vår web-

konsult Johan 

Blomqvist för att 

lära oss mer om 

hur vi själva kan 

administrera vår 

hemsida. Går in 

och titta på hemsidan, nu händer det saker där: www.algutsbodahembygdsforening.se. 

Kommentera gärna, kom med tips, är det något som saknas, är den svår att förstå, vad 

kan vi förbättra? 

mailto:info@algutsbodahembygdsforening.se
http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
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Onsdagsträff den 21 oktober 

Arbetet fortsätter på onsdagarna. Denna onsdag lades fokus på att ordna en väg fram 

till vår ängslada och till den fina ladugården som nyligen fick nytt tak. I ängsladan har 

vi vagnar och i ladugården finns en brandskyddsutställning. Vi vill att vägarna fram till 

dessa byggnader ska bli bättre framkomliga för alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidningsurklipp 1950 – 2020 

På Hembygdsgården finns tidningsurklipp i pärmar från 1950 och till dagens datum. 

Där går att läsa allt som skrivits om Algutsboda socken. Detta är en 70-årig skatt som 

är väl värd att bevara. Tidigare år innehöll klippböckerna även annonser om födda, så 

här kan ni kanske hitta er själva. Notiser om bröllop och begravningar klipptes också 

ur tidigare. Kom gärna in och bläddra i pärmarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Ljusstöpning den 24 oktober (genom 

Vuxenskolan) 

Studieförbundet Vuxenskolan anordnade en 

aktivitet med ljusstöpning i 

Hembygdsgården. P g a corona-pandemin 

var antalet deltagare få, men ljusen blev 

fina.   Välkomna tillbaka nästa år! 

Vuxenskolans fortsättningskurs i 

Byforskning pågår t o m den 25 november. 

                 Foto: Angelica Svensson 

Vi fick ett brev….  

Sven Sjöqvist från Minnesota har hittat vår Facebook-sida. Föreningen fick ett mycket 

trevligt brev (se Algutsboda Hembygdsförenings Facebook-sida). Algutsboda har en 

vänort som heter 

Chisago City. Ni känner 

säkert igen ortsnamnet 

från Vilhelm Mobergs 

böcker. Det finns t o m 

en skylt i Chisago som 

visar att Algutsboda är 

vänort. För några år 

sedan fick föreningen en 

flagga från Chisago. Den 

ska nu hängas upp och 

kontakten med Sven 

Sjöqvist kommer vi att 

följa upp.  

 

Foto: Sven Sjöqvist   

Vi har nu 543 följare på Facebook. Det är 

vi så glada och tacksamma över. Vi vet 

ännu inte vad som händer under våren och 

sommaren 2021. Men vi planerar för en 

sommar med aktiviteter – det är bara att 

hoppas att corona-pandemin avtar. 

Ha en fortsatt trevlig höst med mycket 

lövräfsning!!  

Övriga foton i detta nyhetsbrev har tagits av Marianne 

Henningsson. 

                                         Evenemangskommittén 2020-10-31 


