NYHETSBREV
December 2021
www.algutsbodahembygdsforening.se
email: info@algutsbodahembygdsforening.se

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen för Algutsboda Hembygdsförening!

Tack till alla som har ställt upp under året. Trots pandemin så gick det ändå att ordna
en Mobergsafton på Vilhelm Mobergs födelsedag den 20 augusti. Aftonen blev lyckad
med många besökare. Vi hoppas att vi kan genomföra vår Hembygdsvecka ”som
vanligt” till sommaren 2022, men pandemin avgör.
Se vår utställning på biblioteket t o m den 15 januari 2022

Emmaboda Bibliotek har gjort en utställning om Vilhelm Moberg med tanke på den
nya filminspelningen av Utvandrarna. De har även lånat och satt upp vår utställning
om Vilhelm Moberg och utvandringen som vi visade i Algutsboda sommaren 2021. Vi
är mycket stolta över detta. Utställningen innehåller Ove Alströms fina foton från ”den
gamla filmen” samt bilder från Algutsboda Hembygdsförenings samarbete med
Chisago City och Lindstrom i Minnesota, föreningen ”Friends of the Karl Oskar
House”. Ni kan se utställningen t o m den 15 januari 2022. Passa på och låna böcker
och samtidigt se deras fina utställning.
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Bilder från bibliotekets utställning.
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Filmen Utvandrarna

Världspremiären av den nyinspelade filmen om Utvandrarna hölls i Emmaboda
Folkets Hus lördagen den 18 december. Det blev succé. Regissören Erik Poppe fick
stående ovationer när publiken hade sett filmen. Filmen kommer på biograferna den 25
december. Se den! Nedan kommer några spontana reaktioner på filmen från några oss
som fick möjlighet att närvara vid premiären:

”Man jämförde med den gamla filmen. Detta var en modern version som man lätt kan
överföra till händelser av idag”
”Relationen mellan Kristina och Ulrika var gripande och känslosam. Även barnens
känslor lyftes fram på ett fint sätt”
”Trots att jag visste att den inte skulle likna den gamla filmen blir man överraskad
över hur de har skruvat på berättelsen. Men det är ju fantastiskt hur mycket djupare
personligheterna och relationerna, särskilt mellan Kristina och Ulrika är i denna story.
Och så var ju skeppsscenerna mycket dramatiska. Det visades att alla inte klarade
resan över Atlanten. Väldigt bra skådespeleri. Fina naturscener”
”Det är så man nästan blir tårögd, när man jämför våra svenska utvandrare till
Amerika på 1800-talet och 2010-talets invandrare till Europa. Alla har ju ett
gemensamt mål med sin flykt, tron på ett bättre liv dit man kommer. Lales låt i slutet
av filmen var en riktig fullträff. Att fokusera utifrån Kristinas situation var många
gånger tänkvärt”
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Året som gått

Än en gång – tack alla medlemmar, styrelse och samtliga som har varit engagerade
under år 2021. Nedan ses några bilder från årets aktiviteter:

Utdelning av pris till Melwin
Lundberg för bästa uppsats

Mobergsafton 20 augusti i Algutsboda

Julpyssel i Lidahult i november
I september/oktober delades glashjärtan ut till barn
födda i Algutsboda socken. Foto: Jan Pumplun
Boksläpp i Åfors Folkets Hus
i november. Algutsboda Sockenbok
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Spökrunda i Algutsboda
Hembygdspark i november
Evenemangskommittén 2021-12-23. Foton: Marianne Henningsson, där inget annat anges
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