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Jonna fick ett ”Välkommen hem” med flaggor och ballonger 

Foto: Lotta Lejon Stenberg 

Jonna Lundgren tog guld i kula i Ungdomsfinnkampen den 5 september. Gatorna i 

Algutsboda fylldes med folk, flaggor och ballonger. Jonna blev rejält överraskad över 

dessa hyllningar. Kompisar, folk från Algutsboda och från hembygdsföreningen var 

där. Vilken fantastisk bragd du har gjort Jonna. Lycka Till i fortsättningen! Vi hejar på 

dig! 
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Välkommen Jan Pumplun! 

Jan Pumplun började jobba hos oss 

på Algutsboda Hembygdsförening i 

augusti 2021. Han är anställd som 

vaktmästare/administratör. Här finns 

mycket att göra. Det tar tid att 

underhålla 16 hus i olika storlekar 

samt att sköta övrigt utejobb och även 

innejobb. 

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till 

Algutsboda Hembygdsförening och 

vi hoppas att du ska trivas hos oss! 

Jan har tidigare jobbat som 

vaktmästare inom kyrkan. 

 

 

 

Vi har fått en gåva 

Utvandrarnas hus i Växjö har skänkt oss en gåva. Det är två modeller som har stått där. 

Nu får de inte plats med dessa och Ulf Beijbom (tidigare chef för Utvandrarnas Hus) 

tyckte att modellerna skulle passa här i Algutsboda i vår nybildade ”Mobergstuga”. Vi 

tar tacksamt emot denna gåva. Den ena föreställer Karl-Oskars och Kristinas hus och 

den andra Strängshults järnvägsstation där Vilhelm Moberg m fl står på perrongen. 

Zoomade bilder 

från köket i stugan 

respektive från 

perrongen (foton: 

Ulf Beijbon). 

 

 

 

 

 



Utdelning av glashjärtan 

Den 26 september delade vi ut glashjärtan till nio barn födda inom Algutsboda Socken. 

Detta har varit en tradition sedan 2005. I år är det glaskonstnären Hanna Hansdotter 

som har designat dessa fina hjärtan. Tidigare var alla hjärtan designade av Ulrika 

Hydman Vallien.  

Hanna Hansdotter kallar sina skulpturer ”Love on Top”. Dessa är en hyllning till 

föräldraskapet och en symbol för kärlek, upphöjd på en piedestal. Alla skulpturer har 

olika färg så slumpen avgör vilken färg som barnen får. Pjäserna är fantastiskt vackra. 

Den 10 oktober kommer ytterligare 13 barn att få sina hjärtan, och då kommer även 

Hanna Hansdotter hit till Algutsboda Hembygdsförening. 

 

På bilden syns (från vänster): Jessica Jonsson med Rasmus Einarsson, Pär Einarsson med 

Olivia Einarsson, Hampus Eriksson, Nina Enoksson med Ture Enoksson Eriksson, Marcus 

Hultgren med en av tvillingarna Vidar och Valter Hultgren, storebror Adrian Hultgren 

framför, Josefine Fernström med den andra tvillingen, Albin Baranyai, storebror Melvin 

Baranyai framför, Frida Hultgren med Viggo Baranyai, Zandra Hultgren med Noah Vikefors, 

Anton Vikefors med storebror Hannes, Angelika Andersson med Hilma Lejon, Hampus 

Lejon, Tindra Åkesson med Majken Åkesson. 

 

                                          

                                              Exempel på ett glashjärta ”Love on Top” 



Föräldrar och barn som lekte 

 

Det var full fart i hembygdsparken den dagen då 

glashjärtan delades ut. Både barn och föräldrar 

lekte. Vi önskar er alla välkomna tillbaka till vår 

hembygdsgård. 

 

Arbete vid Mobergstenen 

Staketet vid Mobergstenen revs och ett nytt 

ska sättas upp. Informationstavlan ska sättas 

fast och informationen ska uppdateras med 

karta och annan info över bl a 

Utvandrarleden och om Vilhelm Mobergs 

födelseplats. Detta sker i samarbete med 

Emmaboda Kommun. I närheten rinner 

Bjurbäcken som Vilhelm Moberg skriver om. 

Det var där han ”snärjde gäddor”.  

Detta händer framöver: 

Alsboafton den 6 november med spökrunda utomhus, i Algutsboda Hembygdspark. 

Algutsboda Hembygdsförening deltar i en julmarknad den 20 november, anordnad av 

ungdomssektionen i Eriksmåla Ridklubb. Där har vi lite julpyssel för barn och vi säljer 

också sockenböcker. 

Boksläpp den 25 november 2021, kl 18.00 i Åfors Folkets Hus. Algutsboda 

Sockenbok nr XX presenteras. Anmälan senast den 19 november. Ring 076-3178015 

eller maila: info@algutsbodahembygdsforening.se  
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