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Dokumentation av våra samlingar
Kommer ni ihåg hur en ettöring såg ut? Det kan ni
se i Hembygdsföreningens samlingar, snart kommer
denna information ut på nätet. Denna ettöring i järn
fanns åren 1917-1919 och 1942-1950. Ettöringen
var i omlopp åren 1855-1971, tidigt tillverkades den
i koppar och senare i brons.

En liten rolig
porslinsfigur finns
också i samlingen

Liksom ett
punchglas i
kristall från Åfors
Glasbruk
Vi har också musikinstrument,
som t ex denna bastuba som är
donerad av Johansfors Musikkår
Vår duktiga fotograf Leif Hellerin har tagit dessa foton och han håller nu på att skriva in
information om varje föremål.

Planering inför årsmötet den 10 mars
Under januari månad har vi arbetat med planering inför vårt årsmöte som är den 10 mars i
Algutsboda Sockenstuga. Kl 11.00 börjar vi med gudstjänst, ca 12.00 blir det kyrkkaffe och
därefter ca 12.30 börjar årsmötet med att Jan-Åke Karlsson ordförande i Natur- och
Kulturguiderna i Glasriket berättar om deras verksamhet. Sedan börjar vi med årsmötet.
Välkomna alla!
Vårt sommarprogram är nästan färdigt. Det kommer att skickas ut tillsammans med kallelsen
till årsmötet.
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Trivselkväll i Persmo söndagen den 7 april kl 18.00
Välkomna till vår
trivselkväll i Persmo
skolmuseum. I år blir det
en teaterföreställning om
”Kloka Gummor”.
Regissör och berättare är
som vanligt Brit Uppman
och skådespelarna kommer
från föreningen.

Sommarcafé 2019
Vi är glada över att kunna meddela att vår cafévärd Elin
Bengtsson kommer att jobba hos oss även i sommar.
Sommarcaféet öppnar den 30 juni och är öppet t o m den
14 augusti.
Goda våfflor kommer att serveras i en härlig miljö i
Algutsboda Hembygdspark.
Vår naturlekplats kommer att vara klar i sommar så att
även barnen har något att göra.

Sommarutställningar 2019
Vår Sommarutställning i Nybygget kommer att handla om Foton som är skänkta av Bengt på
Barometern. Vi är mycket tacksamma för att vi får ta del av hans fotoskatt.
Broderade bonader är temat för vår textilutställning. Det finns så många fina handarbeten
som många har lagt ner ett stort antal timmar på. Dessa verk är värdefulla och väl värda att
visas. De som jobbar i textilkommittén heter Lena, Inga-Lena och Åsa.
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VÄLKOMNA TILL VÅRT ÅRSMÖTE
Den 10 mars i Algutsboda Sockenstuga
Alla gamla, nya och blivande medlemmar är
välkomna.
Innan årsmötet börjar så får vi höra om Naturoch Kulturguidernas verksamhet. Vi kommer
säkert att få många tips om platser som kan
lyftas upp och uppmärksammas genom en
guidning.

Studiecirkeln ”Så var det förr”
Den 11 februari hade vi vår öppna studiecirkel ”Så var det förr” på Alsboknuten.
Nio personer kom och gissade på gamla saker, bl a fanns det föremål från
skomakaryrket. Nästa gång, måndagen den 11 mars, kommer vi att prata om byn
Spritsmåla. Välkomna då, vi börjar kl 14.00.
Åldermannastämma
Under februari månad har Algutsboda Hembygdsförening fått äran att ta emot
”Äskan” från Åldermannastämman i Bökevara. Det är byarna Bökevara,
Anemåla och Gissamåla som sedan 1826 har ett gemensamt åldermannalag med
en bykista som kallas ”Äskan”. Kallelse till det årliga mötet sker i huvudsak
med budkavle. Eftersom föreningen har en gård i Bökevara så är det nu vår tur
att anordna den årliga festen. Det är fint att hålla denna tradition vid liv.
Policy
På styrelsemötet i februari antog styrelsen en policy för Algutsboda
Hembygdsförening. Policyn kommer att delas ut vid årsmötet. Den innehåller
riktlinjer för hur vi i föreningen vill jobba nu och framåt. Policyn kommer att
följas upp och utvärderas minst en gång per år. Den ska vara ett levande
dokument.
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Våra samlingar
Gå gärna in på följande länk:
https://www.flickr.com/photos/algutsbodahembygdsforening/albums/ så kan du
se delar av våra samlingar. Där finns olika album man kan klicka på. Detta är
bara början – mer kommer!
Gåva
Vi har fått en fin gåva från Per Franzén i Broakulla. Han har skänkt gamla, fina
snickeriverktyg från den kända byggfirman Bygg AB Ruben Franzén i
Broakulla. Dessa fina verktyg kommer att finnas med i vår utställning i sommar.
Händelser framöver
Teaterföreställningen i Persmo gamla skolmuseum söndagen den 7 april kl
18.00. Det blir en spännande teater om ”Kloka gummor”. Missa inte den!
Välkomna! Sommarprogrammet finns på www.algutsbodahembygdsforening.se.
Arbetsdagar
Under våren 2019 kommer vi att göra vissa omflyttningar i hembygdsparken. Vi
planerar också att göra naturlekplatsen färdig i vår. Det finns ”leksaker” i våra
förråd i parken som kan vara lämpliga för naturlekplatsen. Men de måste flyttas
dit. Detta, bl a skulle vi vilja ha hjälp med.
Ni som kan och har tillfälle! Välkomna till arbetsdagar i Hembygdsparken
Söndagen den 17 mars från kl 09.00
Lördagen den 6 april från kl 09.00
Vi bjuder på grillkorv i grillstugan!
Här är några som inte kunde vänta –
utan som redan har börjat flytta grejer.

Algutsboda Hembygdsförening, e-mail: algutsboda.hembygdsforening@gmail.com
Tel: 0471-46030, 076-3178015 (administratör), 070-6198800 (ordförande)
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Årsmöte den 10 mars
Den nya styrelsen består nu av Marianne Henningsson (ordförande), Jerry Cederholm
(vice ordförande), Ulf Johansson (kassör), Vivi-Ann Ekström, Mattias Kronborg, Per
Sandell, Ing-Brith Fransson samt de nyvalda ledamöterna Gunilla Karlsson och Mac
Hellborg. Suppleanter är Åsa Cederholm, Leif Fransson, Lotta Lejon Stenberg och
Conny Johansson.
På bilden syns
Gunilla Karlsson,
Vivi-Ann Ekström,
Mac Hellborg och
Kurt Lindblom.
Vi önskar Gunilla
och Mac hjärtligt
välkomna till
styrelsen.

Följande personer avtackades för ett utmärkt jobb under många år:
Ing-Gun Randewall,
Lars-Erik Fridholm,
Kerstin Fridholm och
Marianne Kronborg
(Lena Andersson var
inte närvarande). De
fick alla blommor. IngGun och Lars-Erik har
varit styrelseledamöter
och Kerstin och
Marianne har ingått i
husmoderskommittén.
Lena Andersson avgår
från textilkommittén.
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Arbetsträff den 17 mars
Här var det full fart. Ca 15 personer hade möjlighet att hjälpa till idag. Vi flyttade
föremål, rensade ur ladan och sparade sådant som var värdefullt. När vi var klara hade
Vivi-Ann och Emma grillkorven klar. Det blev även en kaffetår. Trevligt hade vi i alla
fall denna lite regniga förmiddag.
Välkomna till
en ny
arbetsdag
lördagen den
6 april från kl
09.00!

”Så var det förr” den 11 mars
Vi har som vanligt haft studiecirkeln ”Så var det förr”. Denna månad pratade vi om
Spritsmåla. Det blev succé. Hela 21 personer deltog och berättade minnen.

Åfors Vårmarknad den 23 mars
Algutsboda Hembygdsförening representerades av Kurt och Vivi-Ann. De hade med
sig sockenböckerna och sålde några stycken. De gjorde också reklam för våra
aktiviteter.

Kommande aktiviteter:
Teater ”Kloka Gummor” 7 april
Boka in söndagen den 7 april kl 18.00. Då blir det teater i Persmo skolmuseum.
Teatern handlar om ”Kloka Gummor” – och vem vet hur det ska sluta? Missa inte det.
Inträdet är 50 kr och då ingår fika med brödbulle och kaka. Välkomna!
”Så var det förr” den 8 april
Kl 14.00 den 8 april träffas vi på Alsboknuten för att prata om Eriksmåla. Kom och
berätta era minnen från Marknaden eller från andra händelser.
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Familjedag i Friidrottens tecken den 11 maj
Lördagen den 11 maj kl 13.00
börjar vi vår familjedag i
Algutsboda Hembygdspark.
Under eftermiddagen invigs vår
nybyggda grillstuga av
Algutsbodas nya friidrottsstjärna
Jonna Lundgren. Vi kommer
också att dela ut ett stipendium
till Jonna för hennes utmärkta
insatser inom friidrotten med bl a
junior SM-guld i kula.
Kom och prova på olika friidrottsgrenar, det blir kulstötning, höjdhopp mm. Vi hoppas
också att vi har delar av vår naturlekplats klar. Eller så kan man bara komma och njuta
av den vackra parken och ta en kopp kaffe. Vi bjuder också på grillkorv. Hjärtligt
Välkomna – gammal som ung!
Så här fint kan det vara en tidig vårmorgon i Algutsboda Hembygdspark:
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Arbetsdag den 6 april i Algutsboda Hembygdspark
Ca 15-20 personer
kom till Hembygdsparken denna vackra
vårdag. Just nu sker
en omflyttning av
föremål mellan
husen i parken. Vi
förbereder för att
textilmuseet ska
kunna flytta ner en
våning. Det blir mer
lättillgängligt då.
Och då måste andra
föremål flytta.

Vår “ängalada” blir också mer
tillgänglig nu för museiverksamhet. Här kommer att
finnas föremål som besökare
kan titta på till sommaren.
Tidigare har det varit ett förråd.
I början av maj kommer
textilmuseet att isoleras och
taket på ladan kommer att
läggas om. Delar av detta arbete
har vi sökt och fått bidrag till, bl
a från Jordbruksverket. Vi räknar med att textilmuseet ska kunna visas för allmänheten
i sommar och att vi även har fått något så när ordning på de delar av museet som vi har
flyttat. Under arbetets gång kommer det att vara lite “stökigt” i hembygdsparken. Men
det hoppas vi att ni har överseende med.
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Några räfsade i trädgården och jämnade till gräsmattan. När vi var klara bjöds vi på
gott fika.

Teater om Kloka Gummor i Persmo den 7 april
Det blev en vacker, solig söndagskväll.
Ca 40 besökare kom till
teaterföreställningen. Brit Uppman,
som var författare till teaterstycket,
berättade först om Kloka Gummor och
skådespelarna gjorde därefter en
utmärkt insats. Publiken skrattade och

njöt, det kändes som om det var succé. Många
satt länge och fikade efteråt. Vi fick många
nya besökare denna kväll, hoppas att de
återkommer. Skådespelarna och författaren
fick under kvällen mycket beröm och det har
de också fått efteråt.
Möjligen blir det upprepning av denna succéföreställning så småningom.
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På bilden syns skådespelarna: Kurt Lindblom, Vivi-Ann Ekström, Jan Karlsson, Ing-Brith
Fransson samt författaren Brit Uppman.

Familjedag i Lekens och Friidrottens tecken Lördagen den 11 maj kl 14.00
Lördagen den 11 maj kl 14.00
bjuder vi in till en familjedag i
Algutsboda Hembygdspark. Då
invigs vår nybyggda grillstuga av
Algutsbodas nya friidrottsstjärna
Jonna Lundgren. Vi kommer
också att dela ut ett stipendium
till Jonna för hennes utmärkta
insatser inom friidrotten med bl a
ungdoms SM-guld i kulstötning.
Kom och lek och prova på olika
friidrottsgrenar. Jonna visar bl a
hur man stöter kula. Jonna är duktig i många grenar, hon tog även ett brons i
mångkamp. Vi hoppas också att vi har delar av vår naturlekplats klar. Välkomna till
vår hembygdspark. Vi bjuder på grillkorv och dricka.
Hjärtligt Välkomna – gammal som ung!
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Familjedag den 11 maj
I strålande solsken invigdes vår grillstuga av vår nya friidrottsstjärna Jonna Lundgren.
Jonna fick också ett stipendium för sina utmärkta prestationer genom Ungdoms SM
Guld i kulstötning och brons i Mångkamp. Grattis Jonna och Lycka Till!

Många barn kom och lekte, de hoppade på stubbar och red på hästar.

Några försökte sig på kulstötning. Det gick väl lite ”si och så”.

Bättre gick det nog för dem som gick på styltor och de som fiskade. Den nya
naturlekparken
fungerade bra och
vi hoppas att
många
barnfamiljer vill
komma till oss i
sommar.
Grillstugan är
öppen. Men det är
viktigt att ni tar
med grillbriketter
om ni vill grilla.
Det går inte att
använda vanlig
ved, då ryker det
in.
Föreslå gärna vad
ni skulle vilja se i
lekparken. Vi är
öppna för förslag
och idéer.
Det blir fler
familjedagar
framöver!

Konferens om Barn och Unga i Hässleholm den 13 maj
Algutsboda Hembygdsförening bjöds in till denna konferens för att berätta om vårt
Trafikprojekt. Detta projekt hade valts ut som ett gott exempel för att engagera Barn
och Unga inom Hembygdsrörelsens verksamhet. Föreningen samarbetar med
Bjurbäcksskolan i
Emmaboda kommun genom
att parterna betalar halva
kostnaden var för projektet.
Samtliga elever i klass 8 får
lära sig trafikregler, hjärt-och
lungräddning samt att köra
moped. Bosse Kronborg,
som är initiativtagare till
projektet, berättade om detta
på ett utmärkt sätt. Bra att
sprida information om vår
verksamhet. Konferensen
arrangerades av hembygdsförbunden i södra Sverige.
Skolbarn i ”Mobergs fotspår” den 29 maj
Skolbarn från Johansfors skola fick lära sig om bygdens store författare Vilhelm
Moberg. De åkte runt i buss till de platser som Moberg hade anknytning till. Agneta
Karlsson, biblioteksassistent, höll i trådarna denna dag. Tack Agneta!
Mobergsläsning 2019
Här övar
Mobergsläsarna inför
sommarens säsong. Det
ska bli intressant att
höra vilka stycken ur
Vilhelm Mobergs verk
som de har valt ut i år.
Mobergsläsarna är: Jan
Karlsson, Ing-Brith
Fransson, Kurt
Lindblom och AnnMarie Pettersson (ny i
gruppen)

Städdagar 10 juni och 17 juni
Förberedelser för Hembygdsveckan den 2 juli – 10 juli pågår för fullt. För att det ska
bli fint i våra byggnader så har vi bestämt två städdagar:
Måndagen den 10 juni kl 09.00 i Persmo skolmuseum och Måndagen den 17 juni kl
09.00 i Algutsboda Hembygdspark. Vi bjuder på fika. Välkomna ni som kan!
Vårt Sommarprogram:
Mobergsafton i Påvelsmåla kl. 18.00 Mobergsläsning.
Musik Louise Lilja och Elin Oscarsson Nybro

2/7

Sommarkväll vid Stampadammen i Broakulla Metartävling kl. 18.00
(Broakulla Samhällsförening)

3/7

Musik i sommarkväll, kl. 18.00 i Algutsboda kyrka
Familjen Pettersson. Därefter kvällskaffe i hembygdsgården (samarbete
med Algutsboda församling)

4/7

Allsång i Åfors kl. 18.00
Allsångsledare: Tommy Elmgren, därefter liten buffé. OBS! anmälan till:
Nicke Grozdanovski 073-358 61 43

5/7

Hembygdsdag i Algutsboda Hembygdspark Friluftsgudtjänst kl. 11.00.
Underhållning av Junior Göransson och Korkestern

7/7

Mobergsafton i Hembygdsparken Algutsboda kl. 18.00 Mobergsläsning.
Musik Alex o Nanna

9/7

Berättarkväll i Bökevara kl. 18.00
David Elm berättar om sin fotbollskarriär

10/7

Gudstjänst i Persmo skolmuseum kl. 14.00
(arrangeras i samarbete med Algutsboda församling)

11/8

Alsborundan på cykel kl. 14.00
Motionscykling ca 2 mil. Tipsfrågor, lotteri på startnumret, korv o fika
finns att köpa. Start och mål vid Algutsboda Hembygdsgård.

24/8

Sommarcaféet i Hembygdsparken är öppet 30 juni – 14 augusti kl 14-18. Lördagar
stängt. Se våra utställningar: Foton skänkta av ”Bengt på Barometern” i Nybygget
och vår Bonadsutställning i textilmuseet.

Hjärtligt Välkomna!
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Upprustning av lada i Hembygdsparken
Algutsboda Hembygdsförening har fått bidrag från EU:s Landsbygdsprogram (54000
kr) för att upprusta en
torparladugård som finns
i Hembygdsparken.
Ladan har fått nytt tak
samt hängrännor. Idag
finns ett museum med
gamla brandskyddsföremål i ladan och den
andra delen ska bli en
lekstuga för barn. Ladan
skänktes till
hembygdsföreningen av
Oskar Isaksson från
Östra Stamphult år 1959 och flyttades
till Hembygdsparken samma år.
Tack Kristoffer Gunnarsson Bygg och
Vackamo Plåt/Bygg AB (Dennis
Randewall) för ett utmärkt jobb.

Även vårt Hantverksmuseum (tidigare
Industrimuseum) har upprustats. Christian
Bruuns har under våren isolerat vårt
Hantverksmuseum. Vi tackar även honom för
ett väl utfört arbete. Textilmuseet kan nu ha
sin utställning i markplan. I sommar blir det
en bonadsutställning. I hantverksmuseet kan
ni även se hur skomakare, plåtslagare,
glasarbetare m fl jobbade förr.

Studiecirkeln om Fiskesjö
Deltagarna i studiecirkeln
om Fiskesjö har träffats 14
gånger från mars 2018 till
maj 2019. Resultatet har
blivit ett underlag till ett
kapitel i nästa sockenbok
(Algutsboda Sockenbok
XIX) som kommer ut i
november 2019. Från
vänster syns Björn Erland,
Thomas Ekström, Vivi-Ann
Ekström, Marianne Henningsson, Åke Edvardsson, Myrtel Engström, Marianne
Kronborg, Jan Johansson och Bosse Kronborg: Foto: Kjell Henningsson.
Förberedelser inför Hembygdsveckan

Kurt Lindblom, föreningens hembygdsvårdare
förbereder för besökarna i sommar. Det blir
många gräsytor att klippa. Här är en fin bild på
Kurt.
Stekaremålastugan samt även de andra husen
har städats. Nu är vi beredda att ta emot
besökarna. Välkomna!
Hemsidan
På vår hemsida www.algutsbodahembygdsforening.se finns information om vår
kommande hembygdsvecka. Där finns även vägbeskrivning till Påvelsmåla och till
Bökevara. Vi kommer att sätta upp skyltar om Mobergsafton och Berättarkväll.
Facebook
Algutsboda Hembygdsförening har nu 358 följare. Det är vi stolta över.

Stipendier till 6:orna
Elever i klass 6 i Johansfors skola fick i uppdrag att skriva uppsatser om ”Platsen där
jag bor”. Vi fick in 13 fina uppsatser. Alla eleverna skrev ”för hand”. Tre av dessa
elever fick varsitt stipendium på 500 kr. Ämnet var ganska fritt, de kunde beskriva
utemiljön, sitt hus eller sitt rum. Stipendierna delades ut i skolan medan diplom,
våffelbiljett och hembygdsbok tilldelades alla i årskurs 6 i kyrkan på avslutningsdagen.
Nedan ges några citat från de flesta av uppsatserna.
”Jag bor på en plats nära skogen. På sommaren är det vackert och man kan känna
doften av dom nyblommade träden och blommorna”
”I vår trädgård har vi en å och i vattnet finns det mosstäckta stenar som man kan hoppa
till andra sidan ån på”
”Jag vaknar av att det brummar utanför fönstret, där står en grävmaskin och gräver.
Jag vaknar varje morgon av samma sak. Det är sånt man får leva med när man bor mitt
i samhället”
”På vår baksida har vi skog. På vintrarna kan man se djur som hoppar över staketet. Då
ser man spåren i snön”
”Mitt hus är rött med vita knutar. På natten kan man höra ugglan hoa och räven skälla.
Där jag bor är det allra bäst att bo”
”Mitt rum är alltid stökigt för att min lillebror vill alltid leka med sina leksaker och han
städar aldrig upp efter sig – så jag behöver göra det”
”Mitt rum brukar vara stökigt men ibland när det ska komma gäster så kanske jag
städar mitt rum”
”Min systers katt sover hos mig men han spinner så man kan knappt sova utan jag
vaknar av allt ljud och ibland kommer han upp och lägger sig på mitt ansikte”
Avslutningsvis presenteras en mycket kort uppsats – men, å så bra:
”Platsen där jag bor.
Jag älskar platsen där jag bor
När jag är ledsen eller arg så går jag till platsen där jag bor
När ingen lyssnar på mig eller bryr sig om, går jag till platsen där
jag bor
För där finns det människor som bryr sig
När jag är med mina vänner, går vi till platsen där jag bor
När jag har tråkigt så går jag till platsen där jag bor
Jag älskar platsen där jag bor”
Tänk vad 12-13-åringar kan skriva. Det är fantastiskt! Vi önskar er alla Lycka Till i
framtiden! Uppsatserna finns på Hembygdsgården.

Utställning i Nybygget
I år handlar vår utställning i Nybygget om bilder tagna av ”Bengt på Barometern”.
Bengt Johansson var reporter på Barometern under många år och han skänkte hela sin
”Bildskatt” till Algutsboda Hembygdsförening. Vi är tacksamma för att vi får ta del av
dessa bilder som skildrar bygdens historia.
Bengt var mycket glad över att få dela med sig av sina bilder. Han fyllde 90 år i maj,
men gick tyvärr bort i början av juni i år, så han fick aldrig möjlighet att se sin
utställning. Delar av Bengts alla bilder finns nu utställda i Nybygget på Algutsboda
Hembygdsförening.
Välkomna att besöka utställningen ”Bengt på Barometern” – det finns säkert
någon/några ni känner igen på bilderna!
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Mobergsafton i Påvelsmåla den 2 juli
Den 2 juli startade vi upp hembygdsveckan för i år. Vädret hade slagit om och det hade blivit
kallare. Veckan innan var det ca 30 grader varmt och solsken och idag var det 15 grader och
regntunga skyar. Men man får inte ge sig – förberedelserna skedde som vanligt. Kl 09.00
samlades vi i Bökevara för att hämta stolarna som skulle köras ut till Påvelsmåla där
premiären på Mobergsafton för i år skulle ske.
Vi lastade två fulla släp med stolar samt ett släp med grillen och möttes i Påvelsmåla av Laila
Lembke. Det var på hennes gård och i hennes trädgård allt skulle ske. Stolarna sattes ut och vi
tittade hela tiden på vädret. Hur skulle det bli? Skulle det regna eller ej? Hur mycket folk
kunde det tänkas komma denna kväll? Jo, det klarnar nog upp och blir solsken framåt kvällen
svarade optimisterna. Det trodde vi på.
Stolarna torkades av från allt damm som samlats sedan
de användes förra året. Blåsten var kraftig och trots
detta måste ett tält sättas upp som skyddar de
instrument som musikerna skulle spela på och som
även skyddar Mobergsläsarna om det skulle börja
regna. Vår ljudtekniker skulle träffa musikerna kl
16.00 och montera upp ljudanläggning och kolla så att
alla mikrofoner fungerade.
Vi sänder ett stort tack till familjen Lembke för att de ville upplåta sin trädgård till vårt
evenemang. Det passade så bra eftersom gården ligger precis vid den skolväg som Vilhelm
Moberg gick med sina klasskamrater till ”skolan i Skogen” ca 1,5 km från gården som vi var
på. Idag finns bara ruiner kvar av skolan men skolhuset är flyttat och väl bevarat av
föreningen Moshultamåla Gamla Skola. Skolhuset ligger numera i Moshultamåla.
På eftermiddagen sattes skyltar upp så att folk kunde hitta till Påvelsmåla. Det blev hela 10
stycken.
Klockan började närma sig 18.00. Grillmästare och kaffekommittén var på plats. Allt var
förberett med isterband och tillbehör, dricka och kaffe och ostkaka. Till dagen hade vi köpt in
nya muggar av bambu, för vi vill ju hänga med i arbetet för en hållbar utveckling, inga
plastmuggar här.
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Solen kom fram och folk började
strömma till. Stolarna fylldes snabbt
och fler stolar togs fram. Vi räknade till
ca 125 personer. Alla var
förväntansfulla, vad skulle
Mobergsläsarna läsa ikväll? Många
gissade att det blev något från romanen
”Sänkt sedebetyg” eftersom den
handlar o Vilhelm Mobergs skolgång i
Påvelsmåla skola. Kvällen började i
solsken.
Elin Oskarsson och Louise Lilja inledde
med tre sånger ur Kristina från Duvemåla.
Fantastiskt bra! De fortsatte spela och
sjunga efter pausen.

När de var klara uppenbarade sig skolfröken Maja
i egen hög person. Hon meddelade att hon hade
varit lärare i Påvelsmåla skola och hon hade haft
Vilhelm Moberg som elev. Ville var väl lite busig
meddelade hon men han blev ju bra till slut. Fröken Maja hade bott i lärarbostaden där skolan
låg tidigare, men nu hade de flyttat hennes skola så då fick hon sluta.
Skolfröken Maja tackade musikerna och meddelade att de skulle återkomma under kvällen.
Maja hälsade Laila Lembke välkommen. Laila berättade om gården vi befann oss på och om
sin uppväxt i Påvelsmåla. Egon Lönnqvist talade om för skolfröken Maja när hon var född
och vem hon gifte sig med samt om hur flytten av Påvelsmåla skola till Moshultamåla gick
till. Båda berättelserna var mycket uppskattade av publiken.
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Därefter välkomnades
Mobergsläsarna. Ny i gänget var
Ann-Marie Pettersson – hon blev
extra välkomnad. Jan Karlsson,
Ing-Brith Fransson och Kurt
Lindblom hälsades också
välkomna. De har varit
Mobergsläsare under några år nu
och vi hoppas att de fortsätter
många år till.
Mobergsläsarna började med ett
stycke ur Sänkt Sedebetyg. Det
handlade om hur det gick till när
Vilhelm Moberg gick i Påvelsmåla
skola under åren 1906-1912. Då hade
han ”skolfröken Maja” som lärare.
Hela denna berättelse passade utmärkt
här i Påvelsmåla. Mobergsläsarna fick
stora applåder.
Därefter var det fika. Man kunde köpa
grillade isterband, kaffe och ostkaka.
Det gick även att köpa Sockenböcker.
Folk verkade trivas och de stod och småpratade med varandra.
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Så småningom när musiken började spela igen så kom publiken och satte sig på sina platser.
Nu började det mulna på och några regnstänk kom. Det blåste friskt hela kvällen och det var
bara 12-13 grader varmt. Men de flesta i publiken satt kvar. Tack ni fantastiska människor
som besökte vårt evenemang, trots vädret!
Efter musiken som bl a innehöll en a´capella-sång ”En vänlig grönska…”, så otroligt bra, så
blev det Mobergsläsning igen. Nu blev det en novell ur Smålänningens Jul. Vilhelm Moberg
skrev ju även noveller. Han var bred i sitt författarskap – från djupaste allvar till lite mer
lättsamma pjäser och noveller. Denna novell handlade om ”Bysnickaren” och hur det kan gå
när man är lite för glad i drickat. Men det reder ändå upp sig till slut.
Det sista stycket för kvällen handlade om Kristinas och Ulrikas uppgörelse när det gällde vem
som hade smittat vem med löss. Stycket var taget ur ”Utvandrarna” och utspelade sig på båten
över till Amerika. Kristina anklagar Ulrika för att hon har smittat henne med löss. Men det
visade sig att Ulrika var den enda på båten som inte hade löss.
Nu började knotten komma men publiken satt kvar ändå och lyssnade när Elin och Louise
spelade ytterligare ett par låtar: Ut på ett hav, och Hemma ur Kristina från Duvemåla. En
perfekt avslutning på kvällen.
Skolfröken Maja tackade Mobergsläsarna, Elin och Louise och publiken för att de hade
kommit. Avslutningsvis togs ett frivilligt ”utträde” upp som skulle gå till föreningens barnoch ungdomsverksamhet.

Tack till alla er som kom till Påvelsmåla denna kväll!
Nu började ett annat jobb. Alla medhjälpare i föreningen började plocka ihop stolar, bord, tält
mm. Alla visste vad de skulle göra och inom en halvtimme var allt klart. Ingen kunde se att
det tidigare på kvällen hade varit 125 personer i Lailas vackra trädgård. Det kallar jag
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samarbete. Stolarna kördes till Algutsboda och lastades av där. Skyltarna plockades upp och
lades in i stallet i Algutsboda. De ska nu användas på Musik i sommarkväll på torsdag den 4
juli.
Ett stort tack till alla som har hjälpt till denna kväll.
Fiske i Stampadammen den 3 juli
Det var mycket folk i Broakulla denna kväll. Både äldre och yngre kom och provade
fiskelyckan. Denna kväll var vädret fint och solen sken. Det var glädjande att så många barn
och ungdomar kom och fiskade. Broakulla Samhällsförening höll i detta evenemang.

Musik i Sommarkväll den 4 juli
Nu var regnet tillbaka och
temperaturen stannade på 1213 grader igen. Vår planering
att sitta ute i hembygdsparken
och fika fick ändras. Konserten
med familjen Pettersson i
kyrkan skulle börja kl 18.00,
men förberedelserna startade
redan kl 15.00 nere i
hembygdsparken.
Husmoderskommittén och
delar av styrelsen var där och
bredde smörgåsar.
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Hur många kunde tänkas komma ikväll? Ja, det är den ständiga frågan. Vi vet inte men det
kommer nog många till kyrkan, det brukar det göra när familjen Pettersson underhåller. Men,
hur många kommer ner till hembygdsparken och fikar? Husmoderskommittén med Vivi-Ann
Ekström i spetsen kan sin sak. Smörgåsarna räcker alltid till alla.
Konserten började och publiken applåderade friskt efter varje sång. Linnéa Pettersson, som
har varit kantor i Algutsboda kyrka i många år, var tillbaka och hon hade med sig sin make
Sten-Inge och två flickor Lisa och Sara. De sjöng många fina sommarvisor och de spelade på
kyrkoorgeln så att kyrkan nästan ”lyftes”. Med andra ord så var det en fantastiskt härlig
konsert de bjöd oss på.
Vår vice ordförande Jerry Cederholm tackade dem genom att dela ut rosor. Han hälsade alla
kyrkans besökare välkomna ner till hembygdsgården för att fika. De behövde inte vara oroliga

– vi har dukat inne, så de behöver inte sitta ute och frysa.
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Kyrkan var nästan fullsatt och hela 140 personer tog sig ner till hembygdsgården för att fika.
Vi hade dukat till ca 100 personer så nu fick alla bord och stolar vi hade tas fram. Sammanlagt
hade vi ca 140 personer. Till och med trädgårdsmöblerna tog vi in och torkade av så att alla
kunde få sig en sittplats. Nybygget fylldes snabbt så ca 40 personer skickades ut i
Stekaremålastugan där vi också hade dukat upp med smörgåsar, kaffe och kakor. En härlig
varm stämning infann sig, trots den svala temperaturen ute.

När besökarna hade fikat klart hade de möjlighet att titta på vår utställning om ”Bengt på
Barometern”. Den var mycket uppskattad och många sa att de skulle komma tillbaka och titta
lite mer noggrant på alla bilderna. Utställningen innehåller fotografier som Bengt har tagit
genom åren. Många kände igen personer på bilderna och en del kunde till och med hitta sig
själva i bildarkivet. Alla fotona skänktes av Bengt Johansson till Algutsboda
Hembygdsförening. Vi är ytterligt tacksamma för att vi har fått ta del av denna ”bildskatt”
som skildrar Algutsbodas historia.
Framåt 21-tiden började besökarna
dra sig hemåt, men några stannade
kvar lite längre. Nu kunde till och
med husmoderskommittén få sig en
kopp kaffe. Sedan började
”efterjobbet”. Kaffekoppar
samlades ihop och alla i
husmoderskommittén och styrelsen
hjälptes åt. Stolar och bord
plockades ihop och sattes in på sin
plats. I köket tog diskarna vid och
allt gick som på ett löpande band.
Avslutningsvis städades lokalerna
och golven torkades. Ca 22.30 var
allt klart. Nu är vi redo för nästa evenemang. Välkomna tillbaka på hembygdsdagen på
söndag!
Allsång i Åfors Folkets Hus den 6 juli
Denna kväll var det Åfors Folkets Hus-förening som stod för arrangemanget. Tommy
Elmgren var inbjuden för att leda Allsångs-kvällen. Ett 30-tal personer kom och sjöng med.
Tommy hade gjort ett allsångshäfte med lite blandade låtar. Men alla kunde sjunga med i
sångerna även om de inte stod i sånghäftet. Tommy hade en avspänd attityd till allsången och
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han fick även publiken att koppla av. Detta medförde att stämningen blev god och alla kunde
koppla av och ha en trevlig kväll. Efter musikstunden blev det taccos-buffé och glass i
källaren – mycket gott. Det blev en mycket trevlig kväll.

Hembygdsdag den 7 juli 2019
Kl 09.00 samlades husmoderskommittén i Hembygdsgården för att bre smörgåsar och för att
förbereda för fika och hantverksutställning i hembygdsparken. Frågan var – ska vi vara ute
eller inne med aktiviteterna?
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Regnet hängde i luften och det var 13-14 grader varmt. Kan folk sitta ute på gudstjänst under
sådana förhållanden? Nej, vi bestämde att Gudstjänsten skulle vara inne i kyrkan och även
utdelningen av glashjärtan till barn som var födda det senaste året.
Kl 11.00 var alla smörgåsar färdiga och
kaffet var klart liksom försäljningen av
varmkorv. Ett lotteri förbereddes också.
De flesta gick nu upp till kyrkan men
några var kvar nere i hembygdsgården.
Vi tog med oss korgarna med
glashjärtan som skulle delas ut. Det var
18 st. Många barn hade fötts under året
och hela 16 av de inbjudna familjerna
kom för att hämta sitt hjärta. Dessa
glashjärtan är designade av Ulrika
Hydman Wallien, så det är verkligen en
fin klenod som kan följa med dessa
barn genom livet.
Gudstjänsten genomfördes och därefter hälsade vice ordföranden alla barnfamiljer välkomna
fram och hämta sina hjärtan och diplom. Vivi-Ann och Gunilla delade ut dessa.
Barnfamiljerna stannade kvar framme vid altaret och alla blev fotograferade. På slutet tog vår
fotograf Leif Hellerin ett gruppfoto på alla de 16 familjerna.
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Därefter välkomnades besökarna
ner till Hembygdsgården på
kaffe och smörgåsar.
Hantverkare hade utställning i
Hantverksmuseet och besökarna
skulle även få njuta av musik av
Lennart Junior Göransson. I
kyrkan var antalet besökare ca
80 personer och de flesta kom
sedan ner till hembygdsgården
och fikade. Eftersom vädret var
opålitligt så hade vi dukat upp
inne i Nybygget, men det blev
inget regn förrän senare på
eftermiddagen, så folk satt även
ute och fikade. Junior spelade klarinett en stund inne, sedan gick han ut och spelade för dem
som satt ute. Det var ett blandat program och hans musik blev väldigt uppskattad.

Vissa utställare trotsade vädret och var ute. Många blev glada av att se dessa vackra blommor
och folk var där och handlade. Honung såldes, vackra tavlor och handarbeten.

Vid 14-tiden började hantverkarna att plocka ihop. Det började regna och folk gick hemåt. Kl
14 öppnade också caféet och då kom det nya besökare som ville titta på vår utställning ”Bengt
på Barometern” och dricka kaffe och äta våfflor. Det blev återigen en mycket lyckad dag i
Hembygdsparken.
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Sannas konstnärligt tillverkade blommor gick också bra. Hon hade även med sig konstverk
som fjärilar i olika modeller och färger.

Tack till alla besökare och till alla som hjälpt till och som gjorde denna dag till ännu en
lyckad dag!
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Mobergsafton i Algutsboda Hembygdspark den 9 juli
Vädret såg ut att bli fint idag. Vi hoppades på uppehåll och att
blåsten skulle avta. Förberedelserna för Mobergsafton i
Hembygdsparken började på förmiddagen. Tält sattes upp där
spelemännen och läsarna skulle vara och flaggstången
tvättades. Utställningslokalerna städades och för säkerhets
skull dukade vi upp bord så att folk kunde sitta inne om det
skulle börja regna. Vädret har varit ostadigt hela veckan så
man vet ju aldrig.
Vid 16.30-tiden började borden plockas fram, här skulle
serveras grillade isterband, kaffe och ostkaka. Spelemännen
Alex, Nanna och Kjell kom och satte upp mikrofoner och
högtalare. Stolarna var redan utsatta i parken men de torkades
av från damm och fukt.
Publiken började strömma till redan kl 17.30. Vi hade satt fram ca 100 stolar men fler fick tas

fram. Vi räknade att det kom ca 150 personer till oss denna vackra kväll. Stolsdynorna tog
slut men som tur var så hittade vi en låda till uppe
på en vind. Precis när föreställningen skulle börja
så kom solen fram.
Ordföranden hälsade publiken och spelemännen
välkomna och önskade alla en trevlig kväll.
Alex, Nanna och Kjell spelade så att ”taket lyfte
sig”. Två dragspel och en bas och Alex som sjöng.
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Publiken klappade takten och det var verkligen en härlig och glad stämning i parken. Alex
sjöng bl a passande nog ”Amerikabrevet”.
Efter fyra musikstycken var det dags
för Algutsboda Hembygdsförenings
stolthet ”Mobergsläsarna”: AnnMarie Pettersson, Kurt Lindblom,
Ing-Brith Fransson och Jan Karlsson.

De läste två stycken innan fikat.
Dessa handlade om ”ett gammalt
lapptäcke” och var ur Smålänningens
Jul. Det spekulerades om var man
trodde att pengarna låg efter den

gamle mannens död, kunde de finnas i lapptäcket? Man kunde höra många glada skratt bland
publiken. Det andra stycket handlade om ”Nils Perssons underliga försvinnande” och vad som
kan hända när journalister helt enkelt hittar på en historia mystisk/skräckhistoria för att få
sälja större upplaga av tidningen. Vilhelm Moberg började ju som radskrivare och efter denna
historia så ökade upplagan betydligt och han fick fast anställning på tidningen.
Därefter blev det servering av grillade isterband
och av kaffe och ostkaka. Folk stod på kö länge
för att så småningom få njuta av de läckra
isterbanden. Många gick omkring i parken och
tittade och ett stort antal besökte också vår
utställning av foton från ”Bengt på Barometern”.
Passande nog, eftersom Mobergsläsarna just tog

upp journalistens yrke. Många var också
och tittade på de böcker vi hade lagt fram
till försäljning, bl a Hembygdsböckerna och
böcker av Ulf Beijbom. En av dessa handlar
om Vilhelm Moberg och hans hembygd.
Den kan rekommenderas.
13

När publiken började bli klara med fikat började musikerna spela igen. Nu blev det återigen
fyra stycken, bl a Födelsedagsvals till Mona. Spelemännen spred stor glädje i parken och när
de var klara fick de varsin blombukett av ordföranden. De fick stora applåder av publiken och
det var de verkligen värda.
Sedan kom Mobergsläsarna tillbaka. Denna gång läste de om ”Lovisa som lämnar gården”, en
historia om en snål bonde som inte kunde ge sin dotter någonting. Detta ledde fram till att
Lovisa flyttade. En sorglig historia som var tagen ur Smålänningens Jul. Det sista stycket som
kom från boken ”Inom Baggemosa ägogränser” lockade publiken till många skratt. Stycket
heter ”Tämja stutar”. Det fanns många olika viljor om hur man på bästa sätt kunde tämja
stutar, men frågan var vem som visste bäst – bonden, bondmoran eller stutarna själva!
Mobergsläsarna gjorde återigen succé. Publiken applåderade och de avtackades med varsin
våffelbiljett.
Därefter var det slut på föreställningen och ordföranden tackade publiken för att de kom och
hon hälsade dem välkomna till onsdagens föreläsning av David Elm i Wibergsgården i
Bökevara. Ett ”utträde” togs upp av två fina herrar med hatt. De pengar som samlades in
skulle användas för att bygga en lekstuga till barn i den gamla ladan som finns i parken. Vi
har redan byggt upp en naturlekplats i parken men den ska utvecklas mer.
Till slut tackade ordföranden alla personer som har hjälp till under kvällen och under hela
Hembygdsveckan. Utan dem skulle det inte ha fungerat. Tack!
Sedan började en febril aktivitet. Allas om var kvar hjälptes åt att plocka ihop stolar och bord.
Husmoderskommittén hade redan börjat med disken. Stolarna packades upp på två släp för att
dagen därpå köras till Wibergsgården i Bökevara för nästa aktivitet. Musikerna plockade ihop
sin utrustning och kl 21.30 var allt klart. Då började förberedelserna för föreläsningen av
David Elm.
Berättarkväll med David Elm den 10 juli kl 18.00
Kl 09.00 på morgonen den 10 juli samlades vi för att köra upp stolarna till Bökevara. Stolarna
hade använts kvällen innan på Mobergsafton i Algutsboda. Vi plockade ut en del saker från
museet i Bökevara för att kunna få plats med så många stolar som möjligt. Vi fick in 100 st.
Gräset var klippt och det var rensat runt staketen. Allt var i sin ordning. Lokalen och även
huset hade tidigare städats och lokalen hade dekorerats med Davids tröjor och fotbollsskor.
Idag satte vi dit även några björkar. Vi monterade upp ljudanläggning och projektorduk.
Parkeringsplatsen inspekterades och vi konstaterade att det får plats många bilar.
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På eftermiddagen började vi kl 15.00 med att sätta
ut skyltar om Berättarkväll. Det blev sju skyltar
samt en bock med dubbelskylt. Vi tog med
projektor och dator för att förbereda för David Elms föreläsning som skulle börja kl 18.00 på
kvällen. Johansfors Ifs ungdomssektion kom med föräldrar. Barnen hade fotbollströjor på sig
och de hjälpte till med parkeringen. Bord med varmkorv och fika dukades upp och allt var
förberett. Klockan började närma sig 18.00 och alla gick in i lokaler för at lyssna på David.
Han välkomnades av vice ordföranden Jerry
Cederholm. Lokalen var nästan full. Vi hade satt ut
100 stolar och minst 80 var fyllda. David berättade
känslomässigt om hela sin fotbollskarriär från stora
framgångar till djupa dalar.
David berättade om sin trygga uppväxt i Broakulla.
Uppväxten och stödet från föräldrarna var faktorer
som
hade betytt mycket för hans framgångar. En
annan faktor som också har varit värdefull är
hans förmåga att hantera motgångar. Det är en
sak som man måste lära sig, menade David. Om
man förlorar och tycker att allt är botten så
måste man ändå kämpa. David menade att det
finns två olika sätt att se om man är en talang
eller ej.
Det ena sättet är en upplevelse av att talang är
medfödd. Då undviker personen utmaningar för han/hon är rädd att misslyckas, personen blir
defensiv eller ger upp – det är ingen idé att anstränga sig. Personen klarar inte att ta feedback
och kan inte glädjas åt andras framgångar.
Det andra synsättet på talang är att det är något personen kan träna sig till, han/hon gillar
utmaningar och ser ansträngningen som en väg till framgång. Han/hon lär sig av kritik och
gläds åt andras framgångar och utvecklas av detta.
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Det är det andra synsättet som leder till framgång. Davids fotbollskarriär från Johansfors IF
till Fulham och senare till Kalmar FF har varit en berg- och dalbana. David har nått stora
framgångar och höjdpunkter men också ganska djupa dalar. Han berättade öppenhjärtat om
sina erfarenheter. I vissa lag fanns det en riktigt god lagkänsla och kamratskap medan det i
andra lag, särskilt på internationell nivå, var stor konkurrens mellan spelarna. Om någon blev
skadad så kanske det ledde fram till att en annan spelare fick gå in på plan och nå framgångar.
Det finns en stor individualism på elitnivå, menade David. Under de år som fotbollskarriären
pågått så har David råkat ut för flera skador. En riktigt allvarlig hjärnskakning på senare tid
satte definitivt stopp för fotbollskarriären.

Från att ha varit lagkapten för Kalmar FF under några år så arbetar David nu med att träna
funktionshindrade ungdomar och de är just nu på väg till Gotia Cup.
Vi från Algutsboda Hembygdsförening är mycket stolta över att David ville komma till oss
och berätta om sina erfarenheter. I publiken fanns barn i 8-10-årsåldern. De satt längst fram
alldeles stilla och lyssnade på David hela tiden i ca en och en halv timme. Det är ett gott betyg
som David kan ta till sig av. Tusen Tack David!
Jerry tackade David och uppmanade till frågor. David fick ett stort antal frågor som han
besvarade efter föreläsningen och när vi hade kommit ut ur lokalen så såg jag att han fick
ytterligare frågor. Frågan är väl om han någonsin hann ta en fika själv! David ställde snällt
upp på bild och han fick även skriva autografer.
Vid avtackningen inne i lokalen fick David
blommor och en hembygdsbok. Barn från
Johansfors IF samlade in pengar från
”utträdet”. Alla insamlade pengar ska gå till
Ungdomssektionen i Johansfors IF.
Folk fikade och pratade med varandra.
Husmoderskommittén serverade kaffe och
nybakade kringlor (bakade på förmiddagen).
Många njöt också av varmkorv med bröd.
Några gick in i huset och tittade. Huset ser ut
precis som det var när Astrid och Henry Wiberg bodde där. Det var dessa syskon som skänkte
gården och hela sin förmögenhet till Algutsboda Hembygdsförening. Tack vare dem så kan vi
anordna alla sommaraktiviteter.
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Vi tar aldrig något inträde
utan folk får betala en
frivillig summa när de
går ut istället. Dessa
pengar använder vi till att
utveckla vår barn- och
ungdomsverksamhet.

Morgonen efter plockades även David Elms tröjor ner.

När publiken hade gått
hem så togs allt bort;
bord, dricka, kaffe, korv
m m. Skyltarna som
sattes upp för att visa
vägen plockades ner och
kördes till Algutsboda.

Utställningen av David
Elms tröjor kan nu ses i
Algutsboda
Hembygdsgård i
textilmuseet.
Flertalet av bilderna i
denna artikel är tagna av
Leif Hellerin. Ett fåtal
bilder har Marianne
Henningsson tagit.

(de flesta evenemangen anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan)

Algutsboda den 14 juli 2019
Marianne Henningsson
Ordförande
Algutsboda Hembygdsförening
www.algutsbodahembygdsforening.se
17

Pågående och kommande aktiviteter
Elin serverar våfflor t o m den 14 augusti
Våra utställningar är öppna t o m den 14
augusti. Passa på och kom och ät våfflor i
Hembygdsparken och se på våra
utställningar ”Bengt på Barometern” och
”Bonadsutställningen” samt alla våra
andra byggnader.
VÄLKOMNA!

Gudstjänst i Persmo Skolmuseum den 11 augusti kl 14.00
Gudstjänsten arrangeras i samarbete med Algutsboda församling.
Besökarna bjuds på kyrkkaffe.

Alsborundan på cykel den 24 augusti kl 14.00
Motionscykling ca 2 mil. Tipsfrågor med numrerade kartor, lotteri på
numret på kartan, korv och fika finns att köpa. Start och mål vid
Algutsboda Hembygdsgård.

Rockabillyfest med motorutställning den 22 september kl 14.00 i
Algutsboda Hembygdspark
Rockabillymusik med Emilio Walter
Bugguppvisning av Gullabo Swingers
Utställning av bilar i Hembygdsparken
Grillkorv och fika
(arrangeras av Emmaboda kommun tillsammans med sponsorer)
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Den 5 augusti firade vi att vi hade 400 följare på Facebook
Jag hade vid ett tillfälle lovat att bjuda på
våfflor när vi hade uppnått 400 följare på
Facebook.
Detta skedde den 5 augusti i år. I februari 2018
hade vi 250 följare. Vi är mycket glada över
denna ökning.
Tack till alla er som följer oss på Facebook.
På vår hemsida
www.algutsbodahembygdsforening.se har vi
en länk till Facebook.
På hemsidan kan du också hitta samtliga
nyhetsbrev. Det finns en särskild länk att klicka
på där.

Intressant upplevelse i hembygdsparken den 12 augusti

Några kor hade hittat vägen till hembygdsparken. Kanske fanns det mycket gott att äta
där. Korna hittade dock hem till sin ägare ganska snart. Men fina bilder blev det.

Utställning av foton från ”Bengt på Barometern”
Årets utställning har varit välbesökt. Algutsboda
Hembygdsförening fick ta del av de foton som
Bengt på Barometern har tagit under sitt
arbetsliv. Många kunde känna igen sig på
bilderna. Ibland var man osäker på vilka bilderna
föreställde – så det blev många livliga
diskussioner.
Denna bildskatt skänkte Bengt till oss på
Algutsboda Hembygdsförening. Vi är mycket
tacksamma för denna gåva.

Sommarcaféet

Sommarcaféet har även i år skötts av Elin
Bengtsson. Elin har utfört sitt arbete på ett
utmärkt sätt och det har märkts på ett
flertal kommentarer. Tack Elin för dina
goda våfflor och vi hoppas att du kommer
tillbaka nästa sommar.
Cykelrundan den 24 augusti

Innan start

Målgång

Det var 24 startande på vår cykelrunda. Sträckan var 17 km lång. Start och mål var vid
Algutsboda Hembygdsgård. Dagen bjöd på solsken och värma. Många av de startande
var barn och de tog sig hela vägen tillbaka hem igen. Mycket bra jobbat! Vi hade flera
priser som vi lottade ut på startnumren. Steve drog högvinsten och vann en
cykelhjälm. Andra priser var cykellås, cykelpump och en stor squash.

Kommande aktiviteter
22 september (sönd) kl 14.00 – 16.30. Rockabillyfest i Algutsboda Hembygdspark.
Utställning av bilar,
rockabillykläder.
Dansuppvisning av Gullabo
Swingers och framför allt
uppträdande av Emilio
Walter som spelar
rockabilly. Evenemanget
anordnas av Emmaboda
kommun men platsen är
Algutsboda Hembygdsgård.
Varmkorv och fika
serveras.
31 oktober (torsdag) kl
18.00 – 20.30. Vår
superkropp – hälsa ur ett
holistiskt perspektiv.
Föreläsare: Lina Lindström
och Daniel Fermskog –
program meddelas senare.
Gratis för AHFmedlemmar. Föranmälan.
Plats: Åfors Folkets Hus

2 november Alsboafton. Aktiviteter och utställningar på många platser i socknen.
Mer information kommer senare. Samarbete mellan föreningar.
9 november (lördag) kl 09.00 Ljusstöpning i Algutsboda Hembygdsgård. Anordnas
av Studieförbundet Vuxenskolan.
21 november (torsdag): Boksläpp kl 18.00. Den nya sockenboken presenteras. Det är
Algutsboda Sockenbok nr XIX.
28 november (torsdag) kl 18.00: Julpyssel, mer information kommer senare.
2019-09-03 Marianne Henningsson
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Bötterumsmässan 7 september 2019

Denna intressanta dag lärde vi oss hur man gör tjära och rödfärg. Att tillverka tjära var
lite komplicerat. Det var viktigt att packa töre så tätt i behållaren så att man kunde
vända den upp och ner. Därefter tände Peter Danielsson, vår nye Hembygdskonsulent
på. Peter jobbar även på Länsmuseet och han förklarade för den intresserade publiken
hur man gör.
Lättare var det att koka rödfärg. Lite vatten, järnvitriol, rågmjöl och rödfärgspigment (t
ex järnoxid). Ingredienserna vispades ihop. Det fick koka en stund, sen blev det så fint
som på bilden ovan. Kanske en aktivitetsdag i vår Hembygdspark framöver.
Besök i Hembygdsgården av Öjaby SPF den 10 september 2019
Vi hade trevligt besök från 50
pensionärer från Öjaby. De fikade hos
oss innan de tog bussen vidare mot
Kalmar.
De tittade på vår utställning och några
besökte Stekaremålastugan. Lite
information om vår hembygdsförening
fick de under fikastunden. De hälsades
välkomna tillbaka till sommaren.

1

Åldermannastämman i Rävkullen den 21 september

Åldermannastämman i Rävkullen besöktes av ett 60-tal personer. Detta är en tradition
som funnits sedan 1800-talet. Varje fastighet i byarna runt Bökevara bjuder på fest en
gång per år och i år var det Algutsboda Hembygdsförenings tur. Kurt Lindblom,
sekreterare, och Lars-Erik Fridholm, ordförande, skötte sina uppdrag med den äran.
2

Rockabillyfesten i Hembygdsparken den 22 september
Vilken fest! 500 besökare i Hembygdsparken! Fantastiskt! Det blev en härlig
solskensdag. Bil efter bil rullade i till parken. Ett 50-tal fina bilar ställde ut och folk
gick omkring och beundrade dessa. Husen var öppna i parken och där fanns också en
fin fotoutställning i Hantverksmuseet. Leif Hellerin visade upp foton från
Rockfestivaler som han besökt i sommar.
Huvudattraktionen Emilio Walter spelade Rocksbilly så hela parken svängde. Folk
sjöng med och klappade takten. Det var en härlig stämning. Besökarna bjöds på
varmkorv och fika.

Vi är mycket tacksamma
mot Emmaboda
kommun genom BrittMarie Elgevi
(aktivitetsledare vid
Alsboknuten) för att de
valde att lägga sitt
evenemang i vår park.

3

Kommande aktiviteter:
Holistisk Hälsa i Åfors Folkets Hus den 31 oktober 2019, kl 18.00 – 20.30
Passa på alla AHF-medlemmar och anmäl er till en föreläsning om Holistisk Hälsa
”Vår Superkropp”. Föreläsarna Daniel Fermskog och Lina Lindström går igenom hur
vi på bästa sätt använder den superkropp vi redan har – hur vi med enkla medel kan få
tips om vad som är bra för kroppen. Daniel jobbar med förändringar och Lina är
utbildad elittränare. Andning, Vätska, Nutrition, Återhämtning och Rörelse är teman
som de tar upp.
Alla medlemmar i
Algutsboda
Hembygdsförening
går in gratis, så
passa på och anmäl
er. Antalet
deltagare är
begränsat, men
först till kvarn….
Så passa på och
anmäl er NU!

Välkommen med din anmälan till e-mail: Algutsboda.hembygdsforening@gmail.com
Du kan även anmäla dig på telefon till Kurt Lindblom 076-3178015

Fler kommande aktiviteter:
Alsboafton den 2 november med aktiviteter på flera håll, bl a spökrunda i
Hembygdsparken
9 november (lördag) kl 09.00 Ljusstöpning i Algutsboda Hembygdsgård. Anordnas
av Studieförbundet Vuxenskolan.
Boksläpp den 21 november kl 18.00. Algutsboda Sockenbok XIX presenteras i
Algutsboda Hembygdsgård.
28 november (torsdag) kl 18.00: Julpyssel, mer information kommer senare.
/Marianne Henningsson 190925
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Kurs i Marknadsföring den 10 oktober
På vackra Bruzaholms bruk fick
vi en bra genomgång om hur
man kan marknadsföra sin
förening. Leif, Kurt och
Marianne besökte denna kurs.
Vi fick bl a lära oss hur man
spelar in en film och den
uppmärksamme Facebookföljaren kanske har sett en
övningsfilm där. Antalet följare
på Facebook ökar och vi är
stolta över att vi idag har 434
personer som följer vår sida.

Deras fina muséum
var verkligen värt ett
besök. Bruzaholms
Bruk är fortfarande
igång. Där tillverkas
värmebeständigt gods
som bl a används av
värmeverk och till
asfaltblandare. Vi fick
mycket inspiration
genom att titta på
deras museum och
den ordning de hade
där.

1

Städdag i Hembygdsparken den 12 oktober
Vi bestämde oss för att rensa upp i vissa förråd.
Mycket har samlats genom åren och nu gällde det att
sortera föremålen i lådor och markera dessa. Arbetet
flöt på bra och det blev mycket gjort tack vare att
många hjälpte till. Ett stort tack till er som hade
möjlighet att vara med denna dag.
Vi hittade bl a några Gymnastiska väggbilder från
1921. Fantastiskt! Det var många som förespråkade
gymnastik och rörelse redan då. J.P. Thulin var en av
dessa.

Fikastunden blev pricken över i!
Den sociala samvaron vid dessa
tillfällen ger ett stort mervärde.
Husmoderskommittén ställer
alltid upp och fixar gott fika.

Holistisk Hälsa ”VÅR SUPERKROPP” i Åfors Folkets Hus den 31 oktober
Lina Lindström och Daniel Fermskog föreläste om vikten av att vi rör på oss. De gick
igenom hela kroppen. Allt hänger ihop: tankar, andning, vätska, nutrition (mat),
återhämtning och rörelse. Lina och Daniel är utbildade STAC-tränare (Scandinavian
Top Athletic Center) och båda är tränare på olika gym. De jobbar båda med
förändringar och med hur vi kan anpassa rörelser efter den egna kroppens förmåga. De
menar att alla har en superkropp från början och det gäller att vårda den väl.
De påpekade vikten av att vi börjar dagen med att tänka positivt, då blir dagen bra. Vi
människor klagar mer varje dag än vad vi skrattar. Det är dags att vända på det. Sömn
och återhämtning är faktorer som påverkar oss. Skaffa dig egentid och hitta dina egna
platser för återhämtning.
Det märktes att Lina och Daniel är vana föreläsare för de fick publiken med sig.
Besökarna gjorde rörelser efter instruktioner från ledarna. Denna föreläsning ingick i
Eriksmåla Ridklubbs temavecka om Hälsa. Både medlemmar i Ridklubben och i
2

Algutsboda Hembygdsförening fanns i publiken, men även allmänheten var inbjuden. I
pausen bjöds på frukt och dryck. Lina och Daniels föreläsning inspirerade oss alla till
att med enkla medel förbättra vår livsstil.

3

Kommande aktiviteter:
Alsboafton den 2 november med aktiviteter
på flera håll, bl a spökrunda för stora och
små i Hembygdsparken. Hembygdsgården är
öppen från kl 16.00. Inne i nybygget kan du
träffa ett flertal utställare och i
hantverksmuseet finns en fotoutställning av
Leif Hellerin.

Ljusstöpning 9 november (lördag) kl 09.00 i Algutsboda Hembygdsgård. Anordnas

av Studieförbundet Vuxenskolan och anmälan sker till Vuxenskolan.

Boksläpp den 21 november kl 18.00 i Algutsboda Hembygdsgård
Algutsboda Sockenbok XIX presenteras i Algutsboda
Hembygdsgård. Flera av författarna läser valda avsnitt ur
boken. Föreningen bjuder på snittar och cider. Hjärtligt
Välkomna! Du kan även köpa boken på plats. Den kostar 250
kr. Bok nr 18 kostar 200 kr och äldre böcker går också att köpa
för 50 kr st. Innehållsförteckning kan du se på följande länk:
http://www.algutsbodahembygdsforening.se/pdf/del19.pdf

Julpyssel den 28 november (torsdag) kl
18.00 i Algutsboda Hembygdsgård. Passa på
och anmäl dig, det finns platser kvar.
Vi börjar med gröt och skinksmörgås innan vi
går lös i kransbinderi, ljusarrangemang och
blommor!
Anmäl din plats till emma.j.kronborg@sv.se.
Begränsat antal platser, först till kvarn!
Ta med kransstomme för återbruk samt kruka att plantera i.
100 kr för medlemmar (Algutsboda Hembygdsförening) 200 kr för icke medlemmar.
Betalning på plats. Vi ser fram emot en trevlig pysselkväll inför advent, Välkommen!
Arrangörer är: Algutsboda Hembygdsförening och Vuxenskolan
/Marianne Henningsson 191101
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Alsboafton den 2 november
Det blev en liten spökrunda för de mindre barnen. De
träffade på trollmor och trollfar uti mörka skogen.
Den större spökrundan började lite senare och där var
de större barnen engagerade. Vi skickar ett stort tack till
personerna som anlade spökrundorna. De gjorde ett
jättebra jobb. Det blev lyckat trots regnväder. I
grillstugan bjöds på glögg och pepparkakor och i
Nybygget fanns
bl a utställare från
Glasskolan i
Pukeberg och en
”spinnerska”. I hantverksmuseet visade Leif
Hellerin sin utställning av foton från olika
rockkonserter. Vi räknade att det var ca 150
personer som besökte Algutsboda
Hembygdsgård denna kväll.

Ljusstöpning 9 november i Hembygdsgården
Denna aktivitet
anordnades av
Studieförbundet
Vuxenskolan
med Emma
Kronborg i
spetsen. Många
fina ljus
tillverkades av ett
15-tal kvinnor.
Här syns några av
deras alster.

1

Boksläpp den 21 november i Algutsboda Hembygdsgård
Algutsboda Sockenbok XIX presenterades i Algutsboda
Hembygdsgård. Brit Uppman och Curt Carlsson har lett detta arbete
tillsammans med övriga i sockenbokskommittén: Anita Bråneus,
Bosse Kronborg, Erland Torstensson, Carina Nilsson och Inga-Britt
Karlsson. Den första sockenboken kom ut 1959 och då trodde man
att det bara skulle
bli en bok. Brit
berättade att det i
de första böckerna var mest olika
experter som skrev. Senare har det
blivit en mer varierad bok med en
blandning av expertkunskap och
berättelser. Det har inte bara handlat
om dåtid utan några skildringar görs
även av nutida händelser.
Några av författarna läste korta stycken ur de avsnitt de bidragit med i boken. På
bilden nedan syns de författare som var med på boksläppet. Medlemmarna i bokkommittén som också de är författare, syns i bakgrunden.
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Peter Lejon började med att berätta om sin förebild Bengt Johansson, som gick bort
våren 2019. Bengt var lokalredaktör på tidningen Barometern och denna roll har nu
Peter tagit över. Han har inspirerats av Bengt och tänker ofta på hur Bengt skulle gjort
i en viss situation.
Ann-Marie Larsson fortsatte att förmedla Bengts upplevelser av ”En minnesvärd
kyrkfärd”. Bengt var 16 år när han var på julottan för första gången. Från julottan
mindes han de fina psalmerna och de löftesrika orden.
Därefter var det Lennart Gustavssons tur att berätta. Han valde avsnittet om
snöröjning. Denna uppgift utförde han vid omläggningen till högertrafik. Lennart hade
en plog som var anpassad till vänstertrafik så han sade upp sig. Men ”Vägkassan”
införskaffade en plog som kunde användas i högertrafik, så det vara bara att fortsätta.
Boda Glasbruks företag representerades av Barbro Cassing. Barbro berättade om sin
uppväxt i Boda och när hon började jobba hos Boda Café och Matservering. Detta café
låg granne med det hus hon bodde i. Senare blev detta café Boda Värdshus.
Avsnittet om byn Fiskesjö representerades av Åke Edvardsson. Åke hade skrivit om
gården Bergholmen (Fiskesjö Ng 1:9). Hans släkt har ägt gården i 107 år. Åkes farmor
och farfar Anna och Edvard Johansson köpte gården 1912. Därefter har Åkes far Stig
Edvardsson varit ägare. Åke ägde den tillsammans med sina bröder några år och idag
har Åke och hans familj tagit över gården.
Jenny Karman berättade om Vävstugan i Eriksmåla. Själv är hon inte från trakten så
hon blev glad när någon ställde frågan till henne ”Har du lust att vara med och väva?”
– och det hade hon. Denna verksamhet har varit igång i 50 år.
Tanken var att även Åke Olsson skulle läsa ett stycke ur kapitlet ”Extremväder”. Han
blev dock sjuk så Brit berättade lite istället. Åke är bygdens väderspåman. Han vill inte
berätta hur han gör när han spår, men han avslöjar att han använder sig av abborrar.
Marianne Henningsson berättade om familjen Isaksson i Östra Stamphult. I familjen
föddes 16 barn mellan 1923 och 1943. Alla barnen blev vuxna och idag finns 8 syskon
kvar i livet. Marianne läste om deras olika personligheter, om hur de upplevde sin
barndom, samt om hur Isakssons barn alltid höll ihop. Samtliga kvarvarande syskon
blev intervjuade även om Sonja Henriksson (Mariannes mor) var i fokus.
Berättelserna avslutades med att Kurt Lindblom läste ur avsnittet ”Vad gör man inte
för sina barn”. Avsnittet är en varm hyllning till hans far Birger Lindblom. Birger
ställde alltid upp för sina pojkar och körde dem till deras spelningar med Donalds
orkester. Ingen av orkestermedlemmarna hade ännu körkort. Kurt avslutade med att
sjunga och spela ett par låtar.
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Sedan blev det fotografering, mingel,
snittar och cider. Ett stort Tack till Brit och
Curt samt till hela sockenbokskommittén
för ert arbete med den 19:e sockenboken.
På bilden syns Carina Nilsson, Anita
Bråneus, Bo Kronborg, Brit Uppman och
Curt Carlsson.

Tusen Tack också till Husmoderskommittén för ert arbete med 8 olika sorters snittar.
Dessa var mycket uppskattade. Kerstin
Fridholm var en av dem som jobbade i
flera timmar för att få snittarna klara.
Ulla Gustavsson
och Emma
Wingendorf
(nedan)

Vivi-Ann Ekström och Anita Johansson
Varmt Tack till alla er som kom denna kväll! Här kommer några Mingelbilder

Gully Johansson, Myrtel Engström,
Lennart Gustavsson

Marianne och Bosse Kronborg
4

Ann-Marie Pettersson,
Ann-Christine Johansson

Erland Torstensson och Carina Nilsson

Boken kan köpas på Algutsboda
Hembygdsgård, hos Bilisten i Eriksmåla,
i Bohmans Bokhandel i Nybro m m. Vi
skickar gärna boken om du kontaktar oss
på email (se adress i slutet av
nyhetsbrevet) eller tel 0471-43030, 076317 80 15 administratör Kurt Lindblom.

Arbete på Stekaremålastugan den 26 november
Byggkommittén samlades en förmiddag i
november för att rätta till takrännorna på
Stekaremålastugan. Regnet har runnit ner
på huset och detta tog Conny, Ulf och
Kjell itu med denna dag. Ställningar
byggdes och rännorna fixades på bästa
sätt.

Julpyssel den 28 november
Traditionen med julpyssel i hembygdsgården
fortsätter. Järngänget bakom denna aktivitet är
Gunilla Karlsson, Emma Kronborg och Johanna
Jansson. 40 flitiga kvinnor samlades för att göra
julgrupper, binda kransar och att göra olika
ljusarrangemang. Husmoderskommittén serverade
gröt och skinkmacka.
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Se fler bilder och filmer från Julpysslet på Algutsboda Hembygdsförenings Facebook-sida.

Vad händer framöver?
Algutsboda Hembygdsförening fortsätter att sponsra medlemmar som vill gå på Peter
Lejons och Björn Boodes utmärkta föreläsningar om ”Glasbrukens historia tillhör alla
i kommunen”. Johansfors och Åfors glasbruk är redan avhandlade. Anmäl er till
Studieförbundet Vuxenskolan.
Den 11 december blir det föreläsning om Boda Glasbruk, den 15 januari 2020 om
Modala, Löfstad m fl samt den 29 januari om Emmaboda/Lindås bruk. Samtliga
föreläsningar sker i Broakulla Folkets Hus.
Vi har påbörjat planeringen för nästa år men vi har ännu inte bestämt datum för
årsmöte eller för trivselkväll i Persmo. Detta återkommer vi med. Klart är i alla fall
datumen för vår hembygdsvecka år 2020. Det blir följande datum:
6 juni Hembygdsdag. Pettsson och Findus är inbjudna. Det blir en familjefest
2 juli Berättarkväll i Bökevara
7 juli Mobergsafton i Ingelsmåla
8 juli Fisketävling i Stampadammen
9 juli Musik i Sommarkväll
10 juli Allsång i Åfors Folkets Hus
14 juli Mobergsafton i Algutsboda Hembygdspark
Algutsboda Hembygdsförening
Email-adress: algutsboda.hembygdsforening@gmail.com
tel 0471-43030, 076-317 80 15 administratör.
Text: Marianne Henningsson. Foton: Leif Hellerin, Emma Kronborg
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Många av aktiviteterna genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Gott Nytt År 2020

Vi vill tacka er alla för ett gott utfört arbete under 2019. Många har ställt upp och jobbat
för att aktiviteterna skulle ”flyta på” på ett bra sätt. Det behövs ett stort antal krafter för
att allt ska fungera – och det har det gjort. Så – Tack till alla er! Tack också till er som
besöker våra aktiviteter. Nu ser vi fram emot ett spännande 2020 med nya tankar,
idéer och aktiviteter.
Aktiviteter under december:
Den 7 december var det
Julmarknad i Åfors
Folkets Hus. Kurt
Lindblom var där och
sålde vår nya sockenbok
nr 19. Äldre versioner
finns också till försäljning.
Åfors Folkets Hus
förening sålde goda
raggmunkar och gott fika.
Det kom en hel del folk till
marknaden och
försäljningen av böcker
gick bra.
Dokumentation av föremål
Arbetet med att dokumentera våra föremål pågår. Ni kan se ett antal album på vår
hemsida www.algutsbodahembygdsforening.se under rubriken Digitalt arkiv. Klicka
på fliken Flickr så kan du se album om skomakare, jordbruksverktyg, textilmuseum,
de olika glasbruken m m.
1

Glasbruksföreläsningar
I december har vi varit engagerade i Peter Lejons och Björn Boodes föreläsningar om
Glasbrukens historia. Den 11 december föreläste de om Boda Glasbruks historia.
Hembygdsföreningen filmade föreläsningen och du kan hitta den på både Facebook
och på Youtube. Föreläsningen blev en succé. Peters och Björns sätt att
kommunicera och samtidigt få kontakt med publiken är unikt. Vi kan se fram emot två
ytterligare föreläsningar i januari 2020.
Kommande Glasbruksföreläsningar
Onsdagen den 15 januari 2020 kommer Peter och Björn att berätta om Modala
glasbruk, Löfstad m fl och den 29 januari om Emmaboda/Lindås bruk. Samtliga
föreläsningar sker i Broakulla Folkets Hus kl 18.30. Medlemmar i Algutsboda
Hembygdsförening går in gratis. Anmälan sker till studieförbundet Vuxenskolan.

Kommande händelser:
Söndagen den 8 mars är det årsmöte i sockenstugan kl 12.00. Gudstjänsten i kyrkan
börjar kl 11.00. Kyrkkaffe, föredrag och årsmöte i sockenstugan efter gudstjänsten.
VÄLKOMNA!
Teater i Persmo skolmuseum i slutet av mars eller början på april 2020. Mer
information kommer.
/Marianne Henningsson
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