SOMMARPROGRAM 2021
Sommarcaféet öppnar i Algutsboda
Hembygdspark den 4 juli kl 14.00
Öppettider: onsd, torsd, fred, sönd kl 14.00 – 18.00
t o m den 8 augusti

Vi serverar kaffe och våfflor. Hjärtligt Välkomna till en
stunds avkoppling i vår fina hembygdspark!

Välkomna
till våra utställningar i Algutsboda Hembygdsgård.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående
coronapandemin.

Sommarutställningen i Nybygget heter:
Skrivande genom tiderna – presentation av lokala författare
En historik över skrivande visas och även gamla
skrivmaskiner av olika modeller.
Vi lyfter fram författare från socknen, dåtida, nutida –
vuxna såväl som barn.
Flera lokala författare har skrivit böcker, många har
skrivit dikter och skolbarn har skrivit fantastiska
uppsatser. Vi visar några utdrag.
Vilhelm Moberg föddes i Algutsboda
socken. Vi visar vårt Chisago City i
Minnesota. Vi presenterar hur vi i
Algutsboda och föreningen ”Friends of
the Karl Oskar House” i Chisago arbetar
för att sprida kunskap om Vilhelm
Mobergs författarskap. Ut-/invandring
illustreras med bilder av Ove Ahlström
från filminspelningen 1971.

Nya Duvemåla i Minnesota

Duvemåla i Algutsboda

Sommarutställningen i Hantverksmuséet visar:
Textilier och bruksföremål från Wibergs i Bökevara
Utställningen är en hyllning till syskonen Wiberg
som skänkte sin gård samt hela sin förmögenhet
till Algutsboda Hembygdsförening. Här finns
minnen från gården i Bökevara, som dukar, foton,
kläder m m

Besök gärna våra övriga hus i hembygdsparken, t ex
Mobergstugan (Trollagärdestugan) som liknar det soldattorp
som Vilhelm Moberg föddes i. Lantbruksmuseet, med
transportmedel, vatten, skog, jord. Stekaremålastugan som är
från 1700-talet.
Eventuella ändringar av programmet meddelas på vår hemsida,
genom anslagstavlor och annonsering i ortspressen.
Andra tider för besök, efter överenskommelse.
Tel. 0763-17 80 15 eller 070-619 88 00
Persmo skolmuseum visas efter överenskommelse.
Tel 070-399 10 15.

MOBERGAFTON
Den 20 augusti kl 18.00
Vi firar Vilhelm Mobergs födelsedag med
en Mobergafton i Algutsboda
Hembygdspark den 20 augusti kl 18.00

Musik:
Sveriges
Cultband

Mobergläsarna läser valda
avsnitt ur Vilhelm Mobergs
litteratur – på genuin
småländska.
P g a coronapandemin så får vi be er ta med en egen kaffekorg
– vi ska inte trängas eller stå i köer. Vi följer myndigheternas
instruktioner.
Den 9 maj 2021

ALGUTSBODA HEMBYGDSFÖRENING
www.algutsbodahembygdsforening.se

