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Våren kom till Algutsboda

Onsdagsgruppen har börjat jobba med
olika former av underhåll. En uppgift är
att plantera blommor och att därmed
göra parken inbjudande för våra
besökare. Även detta år måste vi hålla
avstånd till varandra. Alla måste hjälpas
åt för att minska smittspridningen av
corona.

Underhåll av byggnader

Kjell Barrdahl från Glesbygdsmåleriet i
Emmaboda målade delar av våra lokaler i
”Nybygget”. Tack för ett mycket bra jobb!
Omflyttningar gjordes i hembygdsgården,
med bl a flytt av möbler. Nedan syns några
av förberedelserna inför renovering och
storstädning.

Byggkommittén jobbar med att ta fram nya hängrännor till Trollagärdestugan, numera
kallad Mobergstugan. Allt arbete görs från grunden. Från trädfällning och skalning av
träden till att klyva dem och fräsa ur stockarna till hängrännor. Till detta kommer
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hemlagad tjära. Hela denna process kommer att dokumenteras noggrant med både text
och bild. Det är ett unikt arbete som pågår. Mer info kommer i nästa nyhetsbrev.

Digitalt Årsmöte den 16 maj 2021, kl 13.00

I år kommer vi att hålla årsmötet digitalt. Enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner
så får endast 8 personer samlas, därför blir det en digital lösning.
Den 6 april skickades kallelsen ut till
samtliga medlemmar. Alla som har lämnat
sina email-adresser får kallelsen samt
dagordning på sin e-mail. Övriga
medlemmar får ett brev hem.
Anmälan krävs senast den 3 maj eftersom vi,
för röstningens skull, måste veta vilka som
deltar. Skicka din anmälan till:
info@algutsbodahembygdsforening.se.
När du har anmält dig till årsmötet så skickar vi övriga handlingar till dig, såsom
revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
Vi har vid flera tillfällen under våren provat på att ha möten digitalt, så vi hoppas och
tror att det ska fungera vid vårt årsmöte också.
Alla kommer också att få en länk till mötet. Sedan är det bara att klicka på den länken
så kommer man in i mötet. Hjärtligt Välkomna!

Hembygdsförbundet - demokratiåret

Demokrati 100 år är temat för hembygdsförbundet i år.
År 2021 är det 100 år sedan vi fick kvinnlig rösträtt.
Hur långt hade den demokratiska processen kommit i
Kalmar län för 100 år sedan? Detta är ett projekt som
just nu pågår tillsammans med några föreningar under
ledning av hembygdskonsulent Peter Danielsson (se
bild). Vissefjärda och Långasjö hembygdsföreningar,
föreningen Moshultamåla Gamla skola samt
Algutsboda hembygdsförening deltar. Efter flera
diskussionsmöten så håller Peter på att göra en
sammanställning av intressanta händelser kopplade till
den lokala demokratin. Resultatet ska bli en pod som
man kan lyssna på i sin telefon eller på datorn.
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Tidskriften Stenmuren
Tidskriften Stenmuren ges ut av Kalmar Läns
Hembygdsförbund fyra gånger om året,
Tidskriften kostar 100 kr per år och den har i år
fokus på demokratifrågor. Nr 1 tar bl a upp
artiklar om händelser omkring processen för
kvinnlig rösträtt. Peter Danielsson, vår
hembygdskonsulent, skriver om ”Bondetåget
1914” och hur det påverkade den sittande
regeringen. Där finns också artiklar om händelser
kring fackföreningars bildande. Intressant! Denna
tidskrift kan rekommenderas!
Meddela oss om ni vill prenumerera så
vidarebefordrar vi.

Kommande aktiviteter

Corona-pandemin styr fortfarande vår planering för kommande aktiviteter. Vid
styrelsemötet den 7 april beslutades att vi skulle avvakta lite med att ställa in det som
har planerats. Styrelsen var dock enig om att det planerade evenemanget med Pettson
och Findus den 6 juni måste ställas in. Hur det sedan blir med hembygdsveckan vet vi
ännu inte. Vi avvaktar med att ta beslut om detta till nästa styrelsemöte i maj.
Vi återkommer också om hur det blir med öppettider på caféet i sommar. Det är svårt
att planera i dessa tider, men vi gör alla så gott vi kan!
Vi önskar er en härlig vår!

Evenemangskommittén 2021-04-08
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