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Sommarutställning 2022: Naturbilder från Algutsboda socken

I sommar vill vi visa upp den fina natur som finns i Algutsboda socken. Vi vill visa era
bilder. Välkommen att skicka in dina naturfoton (max 6 st per fotograf) senast den 1
maj 2022. Vi sätter sedan upp dem i utställningen. Skriv namn på fotografen och på
platsen där fotot är taget. Vår förhoppning är att vi ska kunna visa upp små glimtar av
hela vår socken. Om vi får in många bilder så kommer vi, i dialog med fotografen,
välja ut vilka av de sex bilderna som kommer med i utställningen.
Vi utlyser även en tävling, där sommarens besökare får rösta på det vackraste
naturfotot. Skicka dina bilder digitalt till:
info@algutsbodahembygdsforening.se så
skriver vi ut dem. Alternativt så lämnar du in
dem till oss på Algutsboda Hembygdsgård,
tisdagar – fredagar kl 10 - 15.
Vi vet att det finns många som tar bilder när de
är ute i naturen. Du behöver inte vara proffs för
att få med en bild. Så vi välkomnar alla som vill
dela med sig av sina foton så att vi kan visa upp
socknens fina natur.
Natur: Teckning av Majelly Fransson

Planering inför sommaren 2022

Sommarprogrammet planeras i detalj av Evenemangskommittén. På bilden nedan syns
några från kommittén.
Den största förändringen är att vi flyttar vår hembygdsdag till den 6 juni. Tidigare har
den infallit under hembygdsveckan i början av juli. Den 6 juni kl 13.00 kommer att bli
en familjedag med barnteater. Hantverkare bjuds in och barn ska få prova på olika
hantverk. Naturligtvis så visar vi upp våra utställningar i husen också. Vi hälsar alla
välkomna till den ”nya” hembygdsdagen.
Vi kommer att grilla korv och hamburgare. Kaffe och kaka går också att köpa.
Lekplatsen i parken innehåller stubbar att hoppa på, trähästar, utepussel m.m. Barnen
ska också få leka ”gamla” lekar om de vill, varför inte prova på att gå på styltor?
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På bilden syns:
Britt-Marie
Elgevi, Vivi-Ann
Ekström, Jan
Pumplun, Bo
Kronborg, MajaStina Johansson
Wang och Kurt
Lindblom.

Årsmöte

Välkomna till årsmöte med Algutsboda Hembygdsförening onsdagen den 13 april kl
18.00 i Sockenstugan, Algutsboda. Vi har i år valt att lägga årsmötet på kvällstid.
Hjärtligt Välkomna! Inbjudan till årsmötet skickas per brev till samtliga medlemmar i
mitten av mars.

Program för sommaren 2022

Vi kommer att ha sommarcaféet öppet i
sommar från söndagen den 3 juli till
och med söndagen den 14 augusti. Våra
öppettider är eftermiddagar mellan kl
14 och 18 alla dagar utom lördagar.
Lördagar har vi stängt. Även i år
kommer Jonna Lundgren att vara vår
cafévärd. Välkomna på kaffe och
våfflor!
Samma tider kan du besöka våra utställningar i utställningslokalerna och i våra hus i
parken. I stora utställningshallen kommer fotoutställningen av naturen i Algutsboda
socken att visas. Samtidigt visar vi vår Mobergutställning och samarbetet med vår
vänort i Minnesota, Chisago City och vår vänförening ”Friends of the Karl Oskar
House” i Lindström, Minnesota.
I hantverksmuseet visas textilier från Bökevara samt vackra kläder. Där finns också
kök från 60-talet samt ”tvättmaskiner” från förr. I muséet går också att se hur
skomakare och plåtslagare arbetade förr.
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Hembygdsveckan 2022

Följande program planeras för sommaren 2022. Boka gärna in datumen för
hembygdsveckan (med reservation för vissa förändringar):
6 juni kl 18.00 Hembygdsdag i Algutsboda Hembygdspark. Barnteater, Hantverk m.m
5 juli kl 18.00 Mobergafton i Ingelsmåla. Mobergläsning, musik, isterband, ostkaka.
Musikunderhållning av Christer Lundgren.
6 juli kl 18.00 Fisketävling i Stampadammen Broakulla
7 juli kl 18.00 Musik i sommarkväll i Algutsboda kyrka. Musik: Erik Winqvist och
Simon Forsman: ”Ted Gärdestad – en berättelse om sångerna och livet” (se bild)
8 juli kl 18.00 Allsång i Åfors Folkets Hus
12 juli kl 18.00 Mobergafton i Algutsboda Hembygdspark. Mobergläsning, musik,
isterband, ostkaka. Musikunderhållning av: Elin och Louise (sånger ur Kristina från
Duvemåla)
13 juli kl 18.00 Berättarkväll i Bökevara. Föreläsning av Ulf Beijbom, författare och
f.d. chef för Utvandrarnas hus i Växjö. Ulf berättar om sin bok ”Mobergs
utvandrarbygd och Amerikas Småland”.

Den 7 juli i Algutsboda
kyrka:
Erik Winqvist och Simon
Forsman sjunger Ted
Gärdestads sånger och de
berättar även om Teds liv.
Denna föreställning har fått
mycket beröm. Läs mer om
dem på:
www.musikochteater.se

Evenemangskommittén 2022-02-28
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