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Nytt år – Nya möjligheter

Trots att pandemin just nu ökar dramatiskt i Sverige så vågar vi ändå se fram emot en
ljusare vår 2022. Vi hoppas på att smittan minskar så att vi kan genomföra några av de
aktiviteter som vi planerar. Först och främst vill vi tacka alla som följer oss på
Facebook (idag 722 följare) och er som tar emot våra nyhetsbrev. Vi får många
positiva tillrop och det är vi glada och tacksamma för.

Sommarutställning 2022: Naturbilder från Algutsboda socken

Sommarens utställning kommer, förutom ”Mobergs-pelaren”, att innehålla
naturbilder från Algutsboda socken. Här behöver vi ha din hjälp. Alla som har
vackra naturbilder från socknen och som vill dela med sig av dem är varmt välkomna
att skicka in dem digitalt till info@algutsbodahembygdsforening.se. Vi kommer att
skriva ut bilden och sätta upp den i vår utställning. Det är viktigt att du skriver namn
på fotografen samt att du anger den plats där bilden är tagen.
Har du ett foto som du gärna vill visa, men inte har det digitalt, så kan du kontakta oss
på samma adress. I så fall hjälper vi till med att scanna av fotot.
Vi tänker oss att det inte bara ska bli en fotoutställning utan även en fototävling. Alla
som kommer och besöker oss i sommar kan rösta på den vackraste bilden. Den
vinnande fotografen kommer att få ett pris. Vi ser fram emot att få ta emot många fina
naturbilder från vår vackra socken.

Följande har hänt under januari:

Möte över Atlanten: Den 13:e januari hade
vi ett möte med vår vänförening i
Minnesota ”Friends of the Karl Oskar
House”. Vårt samarbete fortsätter.
På bilden syns: Marianne Henningsson, Carla
Norelius, Gary Noren, Ing-Gun Randewall,
Leif Fransson, Marilyn Wahlström och Sven
Sjöstedt (Liselott Sjöqvist saknas på bilden).
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Den gemensamma utställningen om Vilhelm Moberg kommer att finnas i
utställningshallen i Algutsboda även under 2022. Utställningen är aktuell eftersom den
nya filmen om Utvandrarna kom ut 2021.
Nu planerar vi, i samarbetsgruppen, att hitta våra egna ”Karl Oskar och Kristina”, dvs
en familj från Algutsboda som utvandrade till Chisago Lake Area i mitten av 1800talet. Har någon av er information om en familj så är vi tacksamma om ni meddelar
oss på info@algutsbodahembygdsforening.se.

Slanor till Mobergstenen

En vacker januaridag, den 21:e januari, gav sig Ulf och Kjell ut i skogen för att hugga
slanor till den gärdesgård som ska sättas upp vid Mobergstenen. De gör allt från
grunden. Vi vill tacka Lennart Gustavsson i Lindehult som skänker slanor av gran och
störar av en till föreningen. Ett varmt Tack till dig Lennart! Slanorna fick de hugga
själva men enstörarna ligger färdiga, så det är bara för föreningen att hämta dem.
Under våren 2022 ska gärdesgården sättas upp ute vid Mobergstenen. Stenen ska
rengöras och ny färg ska fyllas i. I samarbete med Emmaboda kommun ska även en ny
anslagstavla sättas upp. Det kommer att bli fint till sommaren.
Så här såg det ut när Ulf och Kjell var färdiga med arbetet:

Här ligger ca 75 slanor. De flesta är 4,5 – 5,5 meter. Foto: Anita Johansson
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Underhåll, underhåll…

Jan Pumplun, vår vaktmästare, sköter underhållet hos Algutsboda Hembygdsförening.
Underhåll krävs både ute och inne. Bilderna visar röjning i parken samt vård av
föremålen inomhus.

Foto: Kurt Lindblom

Kalmar läns hembygdsförbunds web-seminarier

Kalmar Läns Hembygdsförbund har många intressanta web-seminarier och poddar om
kulturarvet i Kalmar län. Gå in på www.hembygd.se/kalmar/filmer-och-poddar/ så får
du mer information.
Kalmar Läns Hembygdsförbund ger också ut tidskriften Stenmuren. Den kostar 160 kr
att prenumerera på (för medlemmar), annars är kostnaden 200 kr. Tidskriften ges ut
fyra gånger per år. Se www.hembygd.se/kalmar/stenmuren.
Nummer 1, år 2022, kommer att handla om ”Vägen framåt. Hur når vi ut till olika
grupper i samhället?” Många tips kommer att presenteras.
Kalmar Läns Museum har också många intressanta web-seminarier. Gör ett besök
även där, och anmäl dig om du är intresserad www.kalmarlansmuseum.se.
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Solen skiner vackert över Strängshults station

Denna vackra tavla fick Algutsboda Hembygdsförening av Utvandrarmuséet i Växjö.
Det var Ulf Beijbom, f.d. chef för Utvandrarmuséet, som förmedlade kontakten. Vi
fick också en modell på ett hus som ska föreställa Karl Oskar och Kristinas hus i
Amerika. Det kommer vi att visa upp i sommar.
Tavlan visar Vilhelm Moberg med vänner vid stationen i Strängshult (Moshult).
Moberg skriver om Valter Strängs liv i ”Soldat med brutet gevär”. Valter Sträng var
Mobergs alter ego, så man kan föreställa sig att det är Moshults station han tänker på
när han nämner Strängshult.

Planering inför sommaren 2022

Den 9 februari har vi ett planeringsmöte. Då kommer vi att sätta datum för årsmöte
och för de olika aktiviteterna i sommar. Vi återkommer i kommande nyhetsbrev med
mer information.

Evenemangskommittén 2022-01-31.
Foton: Marianne Henningsson, där inget annat anges
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