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Vi önskar er alla

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

På bilden syns Inga-Lena och Ing-Gun. De har gjort iordning en fin julhörna i
textilmuséet. En julgran finns också på plats. Julbonaderna på skärmarna har skänkts
av medlemmar.
En speciell gåva som vi har fått är en fin vagga
från 1700-talet. Vi tackar Bengt Nilsson från
Kalmar för denna fina vagga som han har skänkt
till Algutsboda Hembygdsförening. Vaggan har
från mitten av 1800-talet använts av familjen
Rosell i Snaggamåla. Bengt har också lämnat oss
information om vilka som har använt vaggan.
Vaggan kan ses i textilutställningen i vårt
hantverksmuseum.
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Vi skickar ett stort tack till alla er som skänker föremål till våra utställningar, ingen
nämnd och ingen glömd.
Aron Johanssons handskrivna bok
En bok som beskriver Algutsboda sockens historik från början av 1930-talet finns nu
inscannad. Boken är fantastiskt fin, den är handskriven av Aron Johansson som
ursprungligen kom från Håknamåla. Föreningen fick boken av Arons söner omkring år
2008. Vi är mycket tacksamma över denna gåva. Du kan läsa hela boken på
Algutsboda Hembygdsförenings hemsida(www.algutsbodahembygdsforening.se)
under Flickr. Kopiera nedanstående länk och klistra in den i din webläsare så kommer
du direkt till boken.
https://www.flickr.com/photos/algutsbodahembygdsforening/albums/72157689092149973

Boken har följande innehåll:













Historik, storlek o statistik
Topografi
Hydrografi
Geologi
Klimat (temperatur o vind
mätning 1933)
Växtvärld
Djurvärld
Fornlämningar
Byanamn
Näringar
Kommunikationer
Algutsboda Kyrka

Bild på Aron Johansson

Naturlekplatsen och skogsdungen
Några personer har under
hösten fortsatt att jobba på
onsdagsförmiddagar. Vi
kallar dessa ”onsdagsgruppen”. Parken kräver
underhåll och skötsel och i
skogsdungen har ris eldats
upp. Den sociala samvaron,
på avstånd utomhus, har varit
guld värd i dessa coronatider. Gruppen tar dock ledigt
nu en tid framöver p g a
corona-pandemin.
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Vårt mål är att göra
skogsdungen till en plats
för lek och
upptäckarglädje för barn.
Det finns många idéer, och
dessa kommer styrelsen att
ta ställning till så snart
som våren börjar visa sig
2021. Vi har ett antal
kommittéer med olika
inriktning.

Foto: Ulf Johansson

Kommittéerna behöver nu fler medlemmar. Är du t ex intresserad av att bygga, av
skog, av att planera aktiviteter, av att skriva, av textilier eller någonting annat – då har
vi alltid en kommitté som passar dig. Skriv ett mail till oss på adressen:
info@algutsbodahembygdsforening.se. Vi vet att det finns många där ute med stor
kunskap och vi behöver din kunskap.

Facebook
Vi är så glada över gensvaret vi
får på vår Facebooksida. I
skrivande stund 12/12 har vi
557 följare. Ett inlägg som har
fått nästan 100 ”likes” är bilden
på tomtenissen och lucian som
tittar ut från Stekaremålastugan.
De tackar hjärtligt för
uppmärksamheten. Den dag
som bilden togs snöade det och
det låg lite snö kvar på marken.
Foto: Kjell Henningsson
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Grillstugan
Så här mysigt kan det vara en gråmulen decemberkväll i grillstugan i
Hembygdsparken. Passa på att lysa upp de mörka kvällarna med en grillkväll. Stugan
är öppen för alla.
Skicka ett email till oss när du vill boka
stugan. Vi lägger då in bokningen i vår
digitala almanacka. Ta med grillbriketter
eller grillkol. Det går inte att elda med ved,
då ryker det in. Stugan blir snabbt varm. Ta
med ett par kompisar och unna er en trevlig
grillkväll. Nu i corona-tider kan man inte
vara för många i stugan.

Föreläsningar
Den 3 december anordnade Eriksmåla/Åfors samhällsförening i samarbete med
studieförbundet Vuxenskolan en digital föreläsning om Algutsboda
Hembygdsförening. Det var Bosse Kronborg som berättade om reaktionerna när
föreningen fick det stora arvet 2001. Det rörde sig om ofattbara 29 miljoner. Efter skatt
blev det ca 19 miljoner kvar. En helt otrolig summa. Astrid och Henry Wiberg från
Bökevara testamenterade hela sin förmögenhet och även sin gård till Algutsboda
Hembygdsförening. Syskonen hade hela sitt liv levt mycket sparsamt men de var båda
intresserade av aktier. Det blev en chock för alla över att få ärva så mycket pengar
samtidigt som styrelseledamöterna naturligtvis blev glada och hedrade över att få ett så
stort arv.
Bosse, som var ordförande vid den tiden, berättade om hur arvet har gjort det möjligt
för föreningen att investera i byggnader och att även bidra till att utveckla
föreningslivet i socknen. Enligt Algutsboda Hembygdsförenings policy ska medel som
delas ut främst gynna barn och ungdomar i Algutsboda socken (se
www.algutsbodahembygdsforening.se/policy). Föreläsningen blev mycket uppskattad.

Kommande aktiviteter
Planeringen för en utställning i Nybygget om skrivande lever vidare. Till sommaren
2021 kommer vi att ha en utställning klar. Vi har redan fått in ett flertal gamla
skrivmaskiner och andra föremål. Dessa kommer vi att visa. Vi vill också presentera
bygdens författare, personer som har skrivit böcker och/eller artiklar som berör
specifika händelser i Algutsboda socken.
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I Algutsboda-trakten finns ett flertal lokala författare, det har vi upptäckt. Men – om ni
vet om några lokala författare, som kanske inte är så kända, meddela oss. Det kan vara
några som vi har missat.

Våren och sommaren 2021
Vi planerar också några digitala föreläsningar till våren. Coronapandemin kommer att
påverka oss även under våren 2021. Kanske kan vi genomföra vår hembygdsvecka
2021. Det vet vi ingenting om ännu men planeringen pågår som vanligt. Vi är
jätteglada för att artisterna som framför Ted Gärdestadlåtar (Erik Winqvist och Simon
Forsman) har tackat ja till att komma den 8 juli 2021. För övrigt så ser
sommarplaneringen ut som följer:








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

Foto: Annie Nilsson

På bilden ovan ses några av de gåvor som Algutsboda Hembygdsförening skänkte till
personal och boende på Alsbovägen 1. Personalen har jobbat mycket nu under coronapandemin så vi tyckte att de behövde en liten uppmuntran.
Styrelsen för Algutsboda Hembygdsförening önskar nu alla våra medlemmar en härlig
Julhelg!

Övriga foton i detta nyhetsbrev har tagits av Marianne Henningsson.
Evenemangskommittén 2020-12-17
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