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Det kom ett brev…

I september dök det upp ett lite skamfilat brev i föreningens postlåda. Det visade sig
att det var från Minnesota i USA. Brevet skickades från Minnesota i februari 2021 och
kom fram den 17 september 2021!!! Vi hade nästan gett upp hoppet, vi trodde att det
hade kommit bort. Vem vet var i världen detta paket har varit?? Men vi fick det fina
innehåll från vår vänort Chisago city i Minnesota och från vår samarbetsförening
”Friends of the Karl Oskar House”.
Brevet innehöll bl a två böcker av Theorore A Norelius (som var ättling till en av de
första invandrarna: Erik Norelius) samt minnen från Vilhelm Mobergs vistelse i

Chisago Lakes området och dokument om utvandring/invandring. Vi är mycket
tacksamma för att vi får ta del av dessa dokument. Allt material finns hos Algutsboda
Hembygdsförening. Vårt samarbete med vänorten Chisago City och föreningen
”Friends of the Karl Oskar House” fortsätter.
De båda samarbetsgrupperna har ett webmöte den 2 december. Vi har även fått ta del
av en film som gruppen i ”Friends of the Karl Oskar House” har spelat in. Den finns
på vår hemsida och du kan nå filmen genom att använda denna
länk: https://youtu.be/hGSglFVAayg

1

Mobergstenen

Området kring Mobergstenen ska upprustas. Ett nytt staket ska sättas upp samt en ny
anslagstavla. Allt ska vara klart till sommaren 2022. I samarbete med Emmaboda
kommun kommer vi att sätta upp kartor med information om platser som Vilhelm
Moberg har skrivit om. Informationen ska finnas på svenska och engelska.
Det gamla staketet rivs. En ny
Smålandsgärdsgård ska sättas upp. På bilden
finns: Kurt Lindblom, Kjell Henningsson, Ulf
Johansson och Bosse Kronborg.

På bilden syns Jan Dzedins från Emmaboda
kommun, Kjell Henningsson, Ulf Johansson
och Marianne Henningsson från Algutsboda
Hembygdsförening. Foto: Jan Dzedins

Insamlade pengar vid Mobergsafton den 20 augusti

Summan som besökare skänkte vid Mobergsafton den 20:e augusti ges till Johansfors
IF. Algutsboda Hembygdsförening värnar ungdomsverksamhet och i Johansfors finns
barn- och ungdomslag som leds av entusiaster. Styrelsen beslutade att de insamlade
pengarna, ca 5000 kr, skulle gå till deras verksamhet. Det kan ses som en liten
uppmuntran till både barn/ungdomar och ledare.
Hembygdsförbundets årsstämma den 3 oktober i Länsmuséet, Kalmar

Kalmar Läns Hembygdsförbund delade för
första gången ut ett eldsjälspris. Styrelsen för
Algutsboda hembygdsförening var helt enig
om att nominera Brit Uppman. Brit har varit
aktiv i Algutsboda Hembygdsförening sedan
1979. Hon var ordförande under många år
och är redaktör för Algutsboda Sockenböcker
sedan bok nr 5. Bok nr 20 kommer i höst.
Brit och två andra personer fick utmärkelsen.
Foto: Ulf Johansson
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Utdelning av glashjärtan den 10 oktober

Den första utdelningen av glashjärtan gjordes i september. Till den 10 oktober var 11
barn med föräldrar inbjudna. Många var tyvärr sjuka men 5 av familjerna kom. Vår
konstnär Hanna Hansdotter besökte oss också. Det är Hanna som har designat dessa
fina hjärtan.
Alla familjerna fotograferas och dessa foton finns i album på Hembygdsföreningen. Vi
har album från året när denna ceremoni startade, år 2005.
Nedan syns Vivi-Ann som delar ut glashjärtan till familjen Lukkarinen.
Vi ser också en bild på Hanna Hansdotter och hennes son.

Foton: Jan Pumplun

Alsboafton – Spökrunda i Algutsboda Hembygdspark

Efter en utmärkt idé från
planeringsgruppen för Alsboafton
genomfördes en skattjakt för barn på
fyra olika platser. Barnen skulle leta
upp spöket Alsbo och få en
”spökstämpel” som ett bevis på att
de hade besökt platserna. Det var
olika aktiviteter på varje plats. På
bilden syns en fulltecknad
skattkarta. Därefter kunde barnen
åka till Broakulla Folkets Hus och
lämna in sina kartor. Där fick de en
present.
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Spökrundan i Algutsboda blev lyckad. Ett varmt tack till alla besökare, barn säväl som
vuxna, ca 100 personer. I trollskogen träffade de på trollmor (Lotta Lejon Stenberg)
och trollfar (Jim Henriksson). Under bron satt ett annat troll och bankade (Cecilia
Sandberg). När besökarna hade gått spökrundan blev de bjudna på glögg och
pepparkakor. Det fanns också nyponsoppa för dem som inte tyckte om glögg.
Vivi-Ann och Thomas Ekström och Jan Pumplun har planerat och lagt upp spökrundan
på ett utmärkt sätt. Tack till alla som har hjälpt till! Det fanns en ”snäll” runda och en
lite ”läskigare”. Besökarna var nöjda och det är vi glada över. Nedan visar vi några
bilder från kvällen. Vi klarade oss utan alltför mycket regn denna kväll.

Vi hoppas att Alsboafton återkommer även nästa år – då hänger vi på!
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Kommande händelser:
Utdelning av ungdomsstipendium

Den 20 november kl 15.00 är det Julmarknad i Lidahult, i Eriksmåla Ridklubbs
lokaler. Algutsboda Hembygdsförening är engagerad där, dels genom att ha julpyssel
för barn, att sälja hembygdsböcker (även den nya: Algutsboda Sockenbok XX) samt
att dela ut ett ungdomsstipendium.
Styrelsen för Algutsboda Hembygdsförening har beslutat att
dela ut stipendium till
ungdomar som har
inspirerat andra barn och
ungdomar till idrott, eller
till något annat i
samhället. Första
stipendiet fick Jonna
Lundgren för hennes
enormt framgångsrika
idrottssatsning. Hon är
en stor förebild för andra
ungdomar.
I år delar vi ut ungdomsstipendiet till en annan
förebild. Hon heter Louisa Karlsson och jobbar
som ridlärare och ledare för barn och ungdomar
inom ridsporten. Hon får med sig ungdomarna
och de ser upp till henne.
Foto: Gunilla Karlsson

Louisa tävlar själv i hoppning. Hon är mycket intresserad av att jobba med hästar och
med barn och ungdomar. Hon fick jobb på ridskolan och först pendlade hon från
Kalmar men hon har nu valt att flytta till Broakulla. Louisa är väl värd detta pris på
5000 kr. Vi hoppas att det kan vara en uppmuntran för henne att fortsätta sitt
engagemang.
Boksläpp den 25 november i Åfors Folkets Hus

Algutsboda Hembygdsförening ger nu ut sin 20:e hembygdsbok. Redaktör Brit
Uppman kommer att berätta lite om bokens innehåll som helhet. Därefter kommer
några av författarna att läsa korta avsnitt ur sina kapitel. Vi hoppas att det ska bli en
trevlig kväll. Vi bjuder på bubbel och tilltugg.
Anmäl er innan den 19 november. P g a pandemin så har vi begränsat antalet besökare.
Skicka gärna ett email till: info@algutsbodahembygdsforening.se.
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Ur innehållet: Kvinnliga pionjärer i Algutsboda socken. Missa inte detta avsnitt, t ex
om drivande kvinnliga lärare, politiker, företagare, den första kvinnliga polisen,
prästen, brandmannen m fl.
Den första kvinnliga brandmannen i Åforsgruppen säger så här: ”Jag har hela tiden
känt mig välkommen bland killarna. Ingen har varit tveksam till att en tjej kan passa
in. Jag hade ju min erfarenhet från Ekebo, en vana vid att umgås med andra
människor” (sid 62, Algutsboda Sockenbok XX).
Missa heller inte avsnitten om företagen i Algutsboda och i Åfors. Här finns många
minnen att återuppliva. Visste ni att det på 50-talet fanns 160-170 arbetstillfällen i
Åfors. ”Det fanns en stark framtidstro efter krigsåren. Glasbruken rullade på och en
mängd andra verksamheter kom igång. Inställningen till att kämpa på, för att göra
livet bättre för alla, vara annorlunda mot nu. Man strävade på i studiecirklar och i
föreningar” (sid 90, Algutsboda Sockenbok XX).
Hur coronapandemin har påverkat verksamheter i Algutsboda socken finns beskrivet i
flera avsnitt. Du kan också läsa berättelser om Lekis Herman, om Hasaloppet, om
barndomsminnen och om en alldeles ”sann” fiskehistoria och mycket, mycket annat.
Välkomna till Åfors Folkets hus den 25 november kl 18.00.

Evenemangskommittén 2021-11-09.
Foton: Marianne Henningsson, där inget annat anges.
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