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Den 6 maj hade vi en skogsvandring
på Rostocka Holme, i samarbete med
Södra. Staffan Brattström var guide.
Per Melin förmedlade också historiska
händelser. Ett 20-tal personer deltog
denna solskensdag.

Söndagen den 13 maj var det en Familjedag i
Wibergsgården i Bökevara. Ca 30 personer
deltog, varav 11 barn. Det blev ytterligare en
solskensdag. Föreläsningen av Lina Lindström
handlade om hur man på ett enkelt sätt kan äta
nyttig mat. Vi fick många tips på olika sätt att
undvika socker i mat. Under tiden fick barnen se
när man kärnade smör, de fick se Wibergshuset
och det anordnades lekar. Barn och föräldrar
tränade sedan tillsammans ute på gräsmattan.
Teckningar ställdes ut. Förskolebarn och klass
1, Johansfors skola hade ritat dessa efter ett
besök i Wibergs Oxhage.

Skolbarn (41 st) från Johansfors skola, klass 4-6, besökte den 16 maj
Algutsboda Hembygdsgård samt kyrkan. De fick klättra upp i kyrktornet. På
Hembygdsgården visades
vävning och barnen gjorde
collage av mattrasor.
Klippböckerna visades och de
fick se och känna på föremålen i
Stekaremålastugan, i
industrimuseet samt i
textilmuseet. Bilderna visar
barnens collage och de
uppskattade chokladbollarna (utan socker) men med dadlar.

Vandringsled genom Wibergs Oxhage
I Oxhagen visas olika sätt att sköta skog. Ett antal informationstavlor berättar
om en mångfald av både örter och träd. I ett vilthägn på ca 2 ha finns hittills 21
olika trädslag. Utefter den 1,5 km långa
vandringsleden kan du upptäcka bl a avenbok.
Avenbok är karaktärsträdet för byn.
Informationstavlor om de olika trädslagen, lind,
rönn, asp m fl, finns inne i hägnet. Du kan även
se liljekonvalj, ekorrbär, blåbär och tistel. Tallen
föryngrar sig själv utan markberedning, sådd eller
plantering, inga fröträd finns i närheten!
Avenbok
Du kan också se
skogsrå och troll.
Välkommen att
besöka Oxhagen
och rastplatsen vid
viltvattnet.

En naturlekplats är på gång i
Hembygdsparken – vad ska det bli av
dessa högar och stubbar – det återstår
att se
Två studiecirklar pågår. Studiecirkeln ”Så var det då” handlar om minnen och
erfarenheter från byar i Algutsboda. I september pratar vi om byarna Östra
Månsamåla och Torstamåla. Datum återkommer vi med.
Studiecirkeln om Fiskesjö
kartlägger torp, backstugor och
gårdar i byn. På bilden syns det
glada gänget vid Fiskesjösjön.
Vi hoppas att resultatet kan
platsa i nästa sockenbok.
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Eriksmåla Marknad den 9 juni
Ing-Brith Fransson, Ulla Gustafsson och
Vivi-Ann Ekström informerade om
Algutsboda Hembygdsförenings
verksamhet. De delade ut information om
sommarens aktiviteter samt sålde
hembygdsböcker och presentkort.
Besökarna fick också gissa på gamla grejer.
Det fanns många förslag, men några av
besökarna som gissade rätt fick
våffelbiljetter.

Den 14 juni delades priser ut till barn i
klass 6 i Johansfors skola. Två elever
fick pris för bästa uppsats. I år
handlade uppsatserna om ”Min bästa
resa”. Eleverna skrev om resor till
Mallorca, till USA och några skrev om
inre resor. Vi firade med goda
jordgubbstårtor. De fantastiska
uppsatserna finns att läsa på
Algutsboda Hembygdsgård.
”En dag med Moberg” anordnades den
16 juni i Vissefjärda Föreningshus. Jens
Liljestrand presenterade sin nya bok
”Mannen i skogen”. Det är en biografi
om Vilhelm Moberg. Boken kommer ut
i augusti i år. Medlemmar i Vilhelm
Mobergs-sällskapet kommer att få
denna bok. Det ser vi fram emot.

Produkter från skogen
Kan ni tänka er vad som kommer från
skogen? Jo både leksaker och kläder. Bilden
visar en av de skyltar som är uppsatta i
Wibergs Oxhage i Bökevara. Där kan du få
information om olika trädslag m m.
Välkommen att gå en runda i skogen!

Sex personer fick lära sig att slå med lie. Studieförbundet Vuxenskolan
anordnade en kurs i Algutsboda Hembygdpark med Kjell Gustafsson som lärare.
De lärde sig att det finns många olika slags liar, hur viktigt det är att slipa lien
rätt samt hur man håller i lien när man slår. Detta inträffade den 26 juni.
Vi välkomnar Elin som ska jobba i sommarcaféet i Hembygdsparken i år.
Caféet är öppet fr o m 1 juli t o m 12 augusti,
alla dagar utom lördagar, mellan kl 14.00 och
18.00. Kom och ät våfflor och njut i vår
Hembygdspark. Titta också gärna på
utställningarna ”När strömmen går – och sen
då? Klarar du 72 timmar? Eller mer” samt
textilutställningen ”Mitt liv som… Kvinna.
Mitt Hemliga liv”. Alla våra byggnader är
öppna. Guider finns.
Vår Hembygdsvecka startar den 3 juli med
Mobergsafton i Västra Stamphult. Hela
programmet kan du se på
www.algutsbodahembygdsforening.se.

VÄLKOMNA!
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Mobergsafton i Västra Stamphult den 3 juli
Vilken fantastisk
kväll det blev i Västra
Stamphult på vår
första Mobergsafton!
Ett 100-tal personer
kom, trots att Sverige
spelade VM-fotboll.
Elin Oskarsson och
Louise Lilja spelade
och sjöng och
Mobergsläsarna läste
ur Utvandrarna,
Raskens och Sista brevet till Sverige.
Ostkaka och isterband serverades. På
bilden överst syns de medverkande och
alla som hjälpte till. Tusen Tack!

Fisketävling i Stampadammen den 4 juli
Broakulla Samhällsförening
anordnade den årliga
fisketävlingen i Stampadammen.
Både barn och vuxna fiskade.
Många stannade sedan och åt god
grillad korv. Även denna kväll var
det varmt och soligt.

1

Musik i Sommarkväll den 5 juli
Kören Mixed Voices sjöng visor i
Algutsboda kyrka. Det var en
stämningsfull stund. Efteråt
serverades fika i Hembygdsparken.
Ca 80 personer besökte parken. Det
blev ytterligare en varm och härlig
sommarkväll.

Allsång i Åfors den 6 juli
Alla (80-90 personer) sjöng för full
hals när Peter Olsson höll i
allsångskvällen. Själv framförde han
och gäster många fina sånger
tillsammans. När allsången var slut
var det pizzabuffé och glass i källaren
i Folkets Hus. Tack Åfors
Samhällsförening för en välordnad
och fin kväll.
Hembygdsdagen den 8 juli
Ungdomsorkestern Korkestern underhöll på vår Hembygdsdag i parken. Det var fint
att höra dem spela bl a ”Visa från Utamyra”, ”Fly me to the moon” m fl. Så duktiga
ungdomar det finns, hoppas
att de håller fast vid denna
musik. Den behövs! Dagen
började med gudstjänst och
utdelning av glashjärtan till
barn som är födda under
det senaste året. Folk satt
och fikade och gick runt
bland de lokala
hantverkarna som ställde ut
sina alster. Många var
också inne i våra hus och
tittade på utställningarna
där. Det var ett 100-tal besökande denna dag. Vi känner oss mycket nöjda med dagen.
2

Mobergsafton i Algutsboda den 10 juli
Bygdespelemännen Alex och Nanna underhöll
på Mobergsaftonen. 150 personer lyssnade på
medryckande musik och på Mobergsläsarna
som denna kväll läste ur Rid i Natt,
Utvandrarna och ur Inom Baggemossa
ägogränser. Ostkaka och grillade isterband
serverades i vanlig ordning.

Berättarkväll i Bökevara den 11 juli

Jörgen Larsson från Tingsryd (i mitten av bilden) berättade om hur man kan hitta
vatten med hjälp av slagrutor. Det var en populär föreläsning som även innehöll ett
praktiskt moment. Alla som ville fick prova. Hela 70 personer kom till Wibergsgården
i Bökevara denna vackra sommarkväll.
3

Våffelcafé i Hembygdsparken t o m 12 augusti
Elin serverar kaffe och våfflor t o m söndagen
den 12 augusti. Välkomna hit på en fika. Titta
gärna också på våra utställningar och gör ett
besök i Stekaremålastugan och i de övriga
husen. En guide finns på plats varje
eftermiddag kl 14.00 – 18.00, utom lördagar då
det är stängt.

Gudstjänst i Persmo skolmuseum den 12 augusti
Välkomna på gudstjänst i Persmo söndagen
den 12 augusti kl 14.00. Nybrobygdens
spelemän underhåller. Samverkan sker med
Algutsboda församling. Kaffe serveras.

Alsborundan den 19 augusti
Nu är det dags att ta en cykeltur igen. I år utgår vi
från Algutsboda Hembygdsgård. Cykelturen börjar
kl 14.00 söndagen den 19 augusti och rundan är ca
18 km. Det blir intressanta uppgifter att lösa och så
serveras fika och varmkorv när man kommer i mål.
Utlottning sker på startnumret och hela kalaset
kostar 50 kr. Hjärtligt Välkomna!

4
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I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Gudstjänst i Persmo den 12 augusti

Hela 42 personer
besökte gudstjänsten
i Persmo denna
vackra dag. Lina
Petré höll i
gudstjänsten i
skolmuseet och
Christian Braw
berättade om
läroböcker från förr.
Nybrobygdens
spelemän underhöll
med trevlig musik.

Smörgåsar samt kaka serverades.

1

Alsborundan den 19 augusti

Cykelrundan gick runt
Gransjö, Östra
Månsamåla, Bälshult,
Fiskesjö och Algutsboda.
Under färden fick de leta
upp olika platser som de
skulle passa in på kartan.
De flesta lyckades med
uppgiften. Vid målet
serverades varmkorv och
fika.

19 personer startade cykelrundan och alla 19 kom i mål. Regnet höll sig borta
och alla tyckte att det var en härlig cykeltur. Sträckan var på ca 18 km.
Sommarfest med lekar den 25 augusti

Alla som har hjälpt till i sommar bjöds
in till en sommarfest med tipsrunda och
lekar. Hardy Hardäng tog hem
förstapriset på tipsrundan. Det var
växlande väder men mest soligt. Tack
till alla er som har hjälpt till på olika
sätt. Nu börjar planeringen för 2019.

2

Studiecirkeln ”Så var det då” den 10 september

Studiecirkeln om byar fortsätter på Alsboknuten. Minnen från Östra Månsamåla
och Torstamåla diskuterades av ett 15-tal personer. Nästa gång, den 15 oktober,
pratar vi om Huvudhultakvarn. Välkomna ni som har tillfälle!
Naturlekplatsen

Arbetet med naturlekplatsen i Hembygdsparken pågår för fullt. Snart är det dags
att sätta upp grillstugan.
Kommande aktiviteter

Vi kommer att vara med på skördemarknaden i Åfors den 13 oktober. Då säljer
vi hembygdsböcker och informerar om föreningen.
Boka torsdagen den 1 november kl 18.30. Då blir det berättarkväll i
Stekaremålastugan i Algutsboda Hembygdsgård. Karl-Gustav Zenkert, Jan
Karlsson, Weine Franzen och Berne Karlsson berättar Glasbrukshistorier.
Torsdagen den 29 november blir det Julpyssel i Nybygget på Hembygdsgården.
Mer information om detta kommer senare.
3
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I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Åfors Höstmarknad den 13 oktober
Vi hade med oss alla
utgivna sockenböcker
till Åfors Höstmarknad.
Den senaste boken, nr
18, kostar 250 kr, nr 17
kostar 200 kr och alla
de äldre versionerna
kostar 50 kr. Alla
böckerna (utom nr 1
som är slut) finns hos
oss på Algutsboda
Hembygdsgård. Saknar
ni några böcker?
Välkomna till oss!
Studiecirkel om Huvudhultakvarn den 15 oktober
Varje månad har vi
studiecirkeln ”Så var det
förr”. Alla är välkomna.
Vi brukar träffas på
Alsboknuten på Ekebo.
Vi har under detta år
pratat om olika byar och
idag berättade
besökarna om byn
Huvudhultakvarn.
Människor som var
uppväxta i byn, och i
anslutning till denna,
kom och berättade. Vi
var denna dag 14
deltagare. Bynamnet Huvudhultakvarn nämns i olika skrifter redan 1426. Det var
långt innan laga skiftes-reformen kom. Byn bestod på den tiden av två gårdar. Det
blev en hel del tvister när gårdarna skulle flyttas ut vid laga skiftet så det beslutades
att gårdarna fick ligga kvar på samma plats. Under 1800-talet utvecklades byn till en
riktig hantverksby med färgare, skräddare, bryggare, stenarbetare, mjölnare, sågare
och slöjdare. Kvarnen tog sitt vatten från de omkringliggande maderna. Hela området

är idag ett naturreservat. Maderna liksom safsan (stora ormbunkar) är unika. Kvarnen
ägdes av några mjölnare men den malde sakta och gick därför inte så bra.
Deltagarna i vår studiecirkel kommer ihåg när det, på 1940-talet, byggdes ett elverk i
Huvudhultakvarn som ligger vid Lyckebyån. Elverket gav hela byn ström i ett 10-tal
år. Besökarna hade också hört talas om en känd karamellkokerska som trots bråda
dagar i slåttern gav sig hemåt och kokade karameller istället. Den 12 november kl
14.00 tar vi upp Mattamåla och Stekaremåla. Kom och berätta – Välkomna!
Grillstugan i Hembygdsparken – på gång
Flitiga arbetare som funderar
och bygger. Det kommer att bli
en fin liten stuga i
Hembygdsparken som vi kan
använda både sommar- och
vintertid. Vi ser fram emot en
festlig invigning framöver, när
grillstugan är färdig. Tack ni
flitiga män som lägger ner stor
energi på detta!

I nästa nyhetsbrev kommer ett reportage från succékvällen om Glasbrukshistorier
den 1 november.
OBS! Glöm inte att anmäla er till Julpyssel-kvällen den 29 november kl 18.00 i
Hembygdsgården. Anmäl er på adress: algutsboda.hembygdsforening@gmail.com
Hälsningar
Marianne Henningsson
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Flera av aktiviteterna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Berättarkväll den 1 november
En berättarkväll om Glasbrukshistorier anordnades. Först tänkte vi vara i Stekaremålastugan
men det visade sig att vi inte fick plats där. Vi fick förflytta oss till Nybygget i
Hembygdsparken. Kvällen blev en succé. Över 80 personer kom och lyssnade till Karl-Gustav
Zenkert, Jan Karlsson, Berne Karlsson, Weine Franzén och Jan-Evert Persson. De berättade
engagerat och medryckande om sina erfarenheter av arbete vid olika glasbruk. Det blev
många glada skratt. Vi plockade fram alla stolar och bord vi hade till fikat. Det blev en
mycket lyckad kväll. Tack alla medverkande och tack publiken!

Studiecirkel ”Så var det förr” den 12 november
Åtta personer samlades på Alsboknuten för att prata om byn Mattamåla. Byn ligger högt och
vackert. Här finns lövängar och blåsippebackar med ovanliga örter. Där finns en nyckelbiotop
med hamlade lindar och ovanliga lavar. En rad med cypresser vittnar om att här drevs en
handelsträdgård fram till andra världskriget och cypresskvistarna användes vid kransbindning.
Rune Johansson berättade att han läst i den första sockenboken att enligt sägnen försökte man
bygga första kyrkan i Mattamåla men ”jättarna” rev ned på natten vad människorna byggde
upp på dagen. Av denna anledning uppfördes helgedomen på den nuvarande kyrkbacken,
vilken tycktes behaga jättarna bättre. En artikel om studiecirkeln är publicerad i tidskriften
Stenmuren nr 4, 2018. Den finns även på vår hemsida.
1

Lövräfsning i Hembygdsparken den 17 november
Ett gäng medlemmar räfsade löv i Hembygdsparken. Det blev många högar med löv. Parken
är vacker såväl med som utan löv.
Hembygdsparken visar sig
från sin vackraste sida en
frisk och härlig höstdag.

Bild på lövräfsning

2

Julpyssel den 29 november
Full aktivitet rådde i Nybygget i Hembygdsparken denna kväll. 40 flitiga kvinnor julpysslade
och hade trevligt. Det blev många fina kransar och julgrupper. Gröt, skinkmacka, fika m m
hann de också med. Tack till Johanna, Gunilla och Emma som hade ordnat kvällen så fint. Vi
är glada för att föreningen denna kväll fick 11 nya medlemmar.

Den yngsta deltagaren
Härlig stämning runt bordet

Några resultat från kvällen

3
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Flera av aktiviteterna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
önskar Styrelsen för Algutsboda Hembygdsförening
Jerry
Cederholm och
Per Sandell
saknas på
bilden

Grillstuga
Under december månad har vår
grillstuga blivit färdig. Den är nu
proveldad och fungerar utmärkt.
Vi kommer att anordna en festlig
invigning av stugan nu under
våren 2019. I anslutning till
grillstugan ska även en
naturlekplats byggas. Detta
kommer också att ske under
våren.

1

Studiecirkel om Fiskesjö
Deltagarna i studiecirkeln om Fiskesjö har nu kommit en bra bit på väg. Så småningom ska
det bli ett kapitel i nästa sockenbok, nr XIX. Byn kartläggs så lång tillbaka som det går och
deltagarna berättar om gårdarna som finns i byn. Många har också egna minnen från
barndomen som kommer att förmedlas i boken. Om någon av er känner att ni har någon
information om byn Fiskesjö som ni vill förmedla, kontakta oss gärna på adress
algutsboda.hembygdsforening@gmail.com, eller tel 070-8223474 (Marianne Henningsson),
0471-46030 Kurt Lindblom.
Studiecirkeln ”Så var det förr”
En artikel om berättarcirkeln ”Så var det förr” finns publicerad i tidskriften ”Stenmuren” nr 4,
2018 som ges ut av Hembygdsförbundet. Artikeln finns också på vår hemsida
www.algutsbodahembygdsforening.se, under Publikationer. Där kommer i början av nästa år
att publiceras en rapport om resultatet av studiecirkeln under året 2018. Under 2018 har temat
varit byar, dvs berättelser om olika byar. Vi kommer att fortsätta med detta tema även under
2019. Alla är välkomna att delta i denna studiecirkel som anordnas andra måndagen i
månaden kl 14.00 på Allaktivitetshuset Alsboknuten i Algutsboda. Om ni vill kan ni även
prenumerera på tidskriften Stenmuren, meddela oss i så fall så ordnar vi det.

Tack alla för ett bra arbete år 2018, nu ser vi fram emot ett trevligt och
händelserikt 2019.
Följande aktiviteter är inbokade 2019 (fler kommer i nästa nyhetsbrev):


Årsmöte söndagen den 10 mars i Sockenstugan i Algutsboda. Gudstjänst i kyrkan kl
11.00, kyrkkaffe i Sockenstugan och därefter börjar årsmötet. Välkomna!



Invigning av grillstugan under våren 2019, datum ej bestämt



Berättarkväll våren 2019, datum ej bestämt



Trivselkväll i Persmo våren 2019, datum ej bestämt



Hembygdsveckan 2 juli – 10 juli 2019. Första Mobergsafton i Påvelsmåla den 2 juli
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