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Digitalt årsmöte den 16 Maj 

Vårt digitala årsmöte genomfördes via webplattformen Jitzi Meet den 16 maj. Det 

fungerade bra. Ca 25 personer deltog. Kurt Lindblom och Britt-Marie Elgevi, valdes in 

som nya styrelseledamöter. Marianne Henningsson omvaldes som ordförande ännu ett 

år. Birger Gustavsson går upp som ordinarie revisor p g a att Lars Johansson slutar. 

Anna Jonasson Karlsson blir revisorssuppleant. Ann-Christin Johansson är ny i 

valberedningen efter Hardy Hardäng, som avgår. Mattias Kronborg och Ing-Brith 

Fransson avgår ur styrelsen.  

Vi vill tacka alla som slutar sina uppdrag för ett gott utfört arbete. Detta belönades 

med en bukett blommor. Lennart Gustavsson var ordförande på årsmötet och han 

skötte, som alltid, sitt uppdrag med den äran. Även han fick blommor. Kurt och Britt-

Marie – välkomna till styrelsen! 

 

Pandemin  

Under maj månad 

skärptes 

restriktionerna i 

Kalmar län: Träffa 

bara dem du bor med! 

Handla ensam! Håll 

avstånd, tvätta och 

sprita händerna som 

vanligt! Detta betyder 

att verksamheten vid 

hembygdsföreningen 

har gått på ”lågvarv”. 

Vi har visserligen 

jobbat vidare med 

sommarutställningarna 

och med den 

kommande sockenboken, men i det stora hela så har verksamheten legat ”på is”. Den 1 

juni lättade restriktionerna och vi kunde försiktigt börja umgås igen. Härligt – vi har 

saknat detta! 
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Vi behöver folk till textilkommittén!! 

Är du intresserad av textilier – kontakta oss! Vi behöver din hjälp! Textilkommittén 

jobbar med allt som har med textilier att göra t ex märkning av textil- och/eller 

bruksföremål som människor skänker, arbete med årlig utställning och mycket, mycket 

annat. Kom gärna med idéer! Välkommen att ringa Marianne 070-8223474 eller Kurt 

076-3178015, eller maila: info@algutsbodahembygdsforening.se.  

 

Utställning om skrivande i Nybygget 

Utställningen ”Skrivande genom tiderna – lokala författare presenteras” öppnar 

samtidigt som vi öppnar caféet den 4 juli kl 14.00. Utställningen börjar nu ta form. Det 

blir en historik om skrivande, från hällristningar till dator. En hel del gamla 

skrivmaskiner visas. När det gäller författare blir det en hel skärm (tre sidor) med 

Vilhelm Moberg, eftersom han är vår störste lokala författare. Vi visar hur vi i 

Algutsboda samt i vår vänort Chisago City arbetar med att föra ut kunskap om Vilhelm 

Mobergs litteratur.  En sida av skärmen visar kortfattat information om ut-/invandring 

på 1800-talet, kopplat till Algutsboda och Chisago. Detta illustreras med bilder från 

filmen 1971 om Mobergs Utvandrarepos. Fotona har tagits av Ove Ahlström. 

På en annan tredelad skärm visar vi andra lokala författare som har skrivit böcker eller 

dikter. Författare som skriver om händelser från Algutsboda i våra sockenböcker finns 

också med, ett urval har gjorts. På en egen sida finns utdrag ut uppsatser som skolbarn 

från Johansfors skola, klass 6, har skrivit. Så visst har vi lokala författare! Det är vi 

stolta över. 

Välkomna den 4 juli! 

 

Amerikakommitén 

bestående av Leif 

Fransson, 

Marianne 

Henningsson, Ing-

Gun Randewall 

och Liselott 

Sjöqvist jobbar 

med att sätta upp 

bilder på 

vänortssamarbetet. 
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Nya glashjärtan 

Alla nyfödda barn i Algutsboda socken har sedan 2005 fått ett glashjärta, designat av 

Ulrika Hydman Vallien. Nu finns endast ett fåtal hjärtan kvar att dela ut. Vi är så glada 

över att vår fantastiska glaskonstnär Hanna Hansdotter nu har designat de nya 

glashjärtan som föreningen ska skänka till barnen. Dessa glashjärtan delas ut i 

september, om pandemin tillåter. 

Aktiviteter 

Den 11 juni kommer skolbarn till hembygdsparken. Det är klass 6 i Johansfors skola 

som firar sin skolavslutning. Varje år skriver klassen en uppsats i ett ämne som 

hembygdsföreningen väljer. I år var temat: Hur har coronapandemin påverkat dig? 

Elva uppsatser har kommit in och en jury har valt ut de tre bästa. Dessa tre elever får 

500 kr var. (Utdrag ur uppsatserna visas på sommarutställningen). Alla eleverna i klass 

6 får varsin sockenbok samt en våffelbiljett för hela familjen. De som har skrivit 

uppsats får även varsitt diplom. 

Som vi tidigare har meddelat så är vårt sommarcafé öppet den 4 juli – 8 augusti, 

onsdagar, torsdagar, fredagar och söndagar kl 14.00 – 18.00. Hembygdsveckan är 

tyvärr inställd. 

Mobergafton den 20 augusti 

Styrelsen beslutade den 2 juni att anordna en Mobergafton fredagen den 20 augusti kl 

18.00, 2021 i hembygdsparken, Algutsboda. Den dagen är det Vilhelm Mobergs 

födelsedag och det firar vi tillsammans med vår vänort Chisago City. De har sina Karl 

Oskar-dagar samma helg.  

Det blir musik av Sveriges Kultband. Vi tror att detta kommer att bli en ”toppenkväll” 

nu när coronarestriktionerna har lättat och folk kan träffas igen – dock med 

försiktighet. Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer om 

avstånd och antal besökare. Vi återkommer närmare om hur vi gör med fikat under 

kvällen – MEN helt klart är att Mobergläsarna kommer och läser valda stycken ur 

Mobergs litteratur. 

Den kvällen 

har vi 

naturligtvis alla 

hus öppna så 

kom gärna 

tidigare så att 

ni hinner gå 

runt och titta 

på husen och utställningarna! Hjärtligt Välkomna! Vi kommer att annonsera mer om 

denna aktivitet.   

Evenemangskommittén 2021-06-08 


