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NYHETSBREV  

Juli 2022 

 

                     www.algutsbodahembygdsforening.se,  

                     email:info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

 

Sommarcaféet är öppet söndag – fredag kl 14.00 – 18.00 (lördagar stängt) 
 

Jonna Lundgren och Ellen Halvarsson 

jobbar i sommar med att servera kaffe 

och våfflor.  

 

Hjärtligt Välkomna till Algutsboda 

Hembygdspark! Lekredskap finns för 

barnen. 

 

Se även våra utställningar i husen i 

parken. Vi har en fotoutställning i 

”Nybygget”. Där kan ni rösta på den 

vackraste naturbilden.  

 

Se även vår textilutställning i 

Hantverksmuséet med skrädderi m.m. 

 

I parken finns också den gamla 

”Stekaremålastugan”, ett 

kaptensboställe från 1700-talet. 

”Mobergstugan” med bl.a. Vilhelm 

Mobergs cykel, är också sevärd. 

 
Hembygdsveckan 5 juli – 13 juli 
 

Vår hembygdsvecka började bra med en fin kväll hos 

Mattias och Annie Nilsson i Ingelsmåla. Den första 

Mobergsafton, den 5 juli, blev solig och miljön i 

Mattias och Annies trädgård var mycket vacker. 

Christer Lundgren spelade dragspel och sjöng. 

Publiken sjöng med i de kända låtarna.  

 

Därefter hälsade ordförande Maja-Stina Johansson 

Wang publiken välkommen till vackra Ingelsmåla och 

Mobergsläsarna steg fram för att framföra två stycken 

ur Vilhelm Mobergs litteratur. 
 

 

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
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På bilden till vänster syns Mac Hellborg, som var 

parkeringsvakt samt tog emot frivilligt ”utträde” när 

föreställningen var slut. Maja-Stina Johansson Wang, 

som är nybliven ordförande i Algutsboda 

Hembygdsförening, tackade Mobergsläsarna, musiken 

Annie och Mattias samt alla 

som har hjälpt till, för deras 

insatser under kvällen. Ca 120 

personer kom till Ingelsmåla.   
               Foto: Eva Kraemer Karlsson 

 

På onsdagskvällen den 6 juli anordnade Broakulla samhällsförening en metartävling i 

Stampadammen. Det blev ett stort deltagande också denna kväll, ca 70 personer kom. 

Nedan ses några fiskeglada barn. Bilderna av fisket har tagits av Gunilla Karlsson. 
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Torsdagskvällen den 7 juli bjöd på konsert i Algutsboda kyrka. Konserten hette ”Ted 

Gärdestad – en berättelse om sångerna och livet”. Erik Winqvist och Simon Forsman 

(www.svenskmusikochteater.se) gav en fin hyllning till Ted Gärdestad genom att 

berätta om hans liv och sjunga och spela Teds och brodern Kennerths underbara 

musik. Konserten uppskattades högt av de 120 personer som besökte kyrkan. 

Musikerna förmedlade en gripande historia om Teds liv blandad med helt ljuvlig 

musik. 

 

Efter konserten följde ca 70 av besökarna med 

ner till hembygdsgården och fikade. Även 

musikerna kom dit och fick en pratstund med 

publiken. Det blev en mycket trevlig kväll. 

Nästa aktivitet i Hembygdsveckan var Allsång i Åfors Folkets Hus, fredagen den 8 

juli, anordnad av Åfors Foketshusförening. 40 personer besökare kom till aktiviteten. 

Tommy Elmgren ledde allsången med härliga sommarlåtar som alla kunde sjunga med 

i. På slutet rev han av några rocklåtar, bl a ”Blue Suede Shoes”. Fantastiskt bra!  

 

Efter allsången bjöd 

Åfors Folkets Hus på en 

utmärkt grillbuffé. De 

som kom till buffén, ca 

25 personer, trivdes 

denna kväll.  

 

Många satt kvar och 

pratade i flera timmar. 

Vi hoppas på en repris 

nästa år. 
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Nu var det dags för nästa 

Mobergsafton. Den skulle utspela sig i 

Algutsboda Hembygdspark 

tisdagskvällen den 12 juli. Kvällen 

bjöd på solsken och värme. Elin 

Oskarsson och Louise Lilja spelade och 

sjöng sånger ur ”Kristina från 

Duvemåla”. Efter paus sjöng de ”En 

vänlig grönskas rika dräkt” acapella – 

det var magiskt. 

 

 

 

Mobergsläsarna läste denna kväll flera 

stycken ur Raskens, bland annat om Ida, 

när hon fick besök av Skaraknallen. De 

avslutade sedan med ett kapitel ur ”Din 

stund på jorden”. Detta avsnitt spelades in 

och finns nu på Youtube. Gå in på vår 

hemsida 

www.algutsbodahembygdsforening.se och 

klicka på symbolen uppe till höger så 

kommer du in på Youtube. 

 

Flera av de ca 150 besökarna passade på att köpa grillade isterband och ostkaka och 

kaffe i pausen. Människor träffades och pratade, kanske hade de inte träffats på länge. 

Man kan kanske se hembygdsgården som en mötesplats. 

På Algutsboda Hembygdsförenings Facebook-sida kan du se mer information. Vi 

lägger hela tiden ut bilder och info om vad som händer på Hembygdsgården. Vi har 

nästan 800 följare på Facebook och det är vi så glada för. Våra cafévärdar Jonna och 

Ellen har även lagt upp ett Instagramkonto som heter Café Algutsboda. Sök efter det! 

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
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Hembygdsveckan avslutades den 13 juli med Berättarkväll i Wibergsgården i 

Bökevara. Även denna kväll var vädret varmt och soligt. Hela veckan har vi haft tur 

med vädret. Kvällen bjöd först på musik av Johansfors Musikkår, klarinettkvartetten. 

De hade hjälp av trubaduren Björn Pettersson som sjöng sånger av Evert Taube. Det 

passade bra denna varma och härliga kväll. 

 

Vi hade bjudit in f.d. chefen för utvandrarmuséet i Växjö, Ulf Beijbom, för att berätta 

om Vilhelm Moberg och utvandringen till Amerika. Ulf är professor och författare. 

Han har skrivit ett antal böcker om utvandringen, bl. a. ”Mobergs utvandrarbygd och 

Amerikas Småland”. Vi hade med oss några av dessa böcker och alla tog slut. Ulfs 

senaste bok handlar om utvandringen från Öland.  

 

Vi blev bjudna på en mycket intressant föreläsning och vi fick veta händelser om 

Vilhelm Moberg som vi inte hade hört 

förut. Ulf Beijbom har träffat Vilhelm 

Moberg ett flertal gånger. 

Föreläsningen var mycket uppskattad. 

Sammanlagt hade 85 personer samlats 

denna kväll.  

 

Huset där syskonen Wiberg bodde en 

gång visades också – museum idag.  
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Persmo skolmuseum den 24 juli 
 

Denna dag var det gudstjänst utomhus vid Persmo 

skolmuseum. Det blev en härlig stund i solskenet.  

 

Kaffe serverades och de 25 personer som besökte 

gudstjänsten var nöjda med dagen. 

 

Kontakta oss på email: 

info@algutsbodahembygdsforening.se om ni vill 

besöka vårt fina arbetslivsmuseum. Skolan lades ner 

1929, men allt finns bevarat som det var på den tiden. 

 

 
Foto: Ing-Brith Fransson 

 
Dansbandsklassiker i Hembygdsparken 
 

Den 31 juli spelade Bengt Hardy Karlsson och Kurt Lindblom dansbandsmusik i 

parken. Hardy, som kommer från Mariestad, och Kurt har spelat tillsammans i olika 

dansband. Vid flera tillfällen har de spelat dansmusik på Gran Canaria. Denna 

fantastiska solskensdag kom det över 200 personer för att lyssna och sjunga med. Det 

blev en härlig stämning i parken med musik från Gunnar Wiklund till Elvis Presley. 

Varmt Tack till er alla som kom och fixade vårt ”våffelrekord”. Repris nästa år! 
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Kommande händelser 

 
Fototävling – 12 augusti är den sista dagen att rösta på den vackraste bilden 

 

Ni har väl inte glömt att rösta på den vackraste naturbilden i Algutsboda socken? 

Bilderna finns i ”Nybygget”. Passa på – sista dagen att rösta är fredagen den 12 

augusti. På söndagen den 14 augusti presenteras resultatet av tävlingen. Fotografen 

som vinner kommer att få ett pris. Tre av dem som har röstat på den vinnande bilden 

får också ett pris (lottning sker). 

 
Tidskriften Stenmuren 

 
Kalmar Läns Hembygdsförbund ger ut tidskriften ”Stenmuren” 4 ggr per år. Nummer 

3 som kommer ut i mitten av oktober ska handla om ”Landskapets betydelse för 

människan”. Det kan röra sig om mötesplatser förr och nu, t ex gamla dansbanor där 

folk träffades eller platser där människor möts idag – varför inte på hembygdsgården?  

 

Vi vill också ha artiklar om hur hälsa och välbefinnande påverkas av natur-/ och 

kulturupplevelser – finns det någon plats där du känner lugn och ro, ja – där du känner 

dig hemma? Skriv en artikel om det och skicka till oss. Du kan skicka den till; 

info@algutsbodahembygdsforening.se så vidarebefordrar vi den till ansvarig redaktör 

Ann-Charlotte Magnusson. Marianne Henningsson är biträdande redaktör. 

Vi hoppas att vi får in många intressanta artiklar. Vill du ”bolla” idéer så kan du 

kontakta Marianne Henningsson 070-8223474. 

 
Sensommarsalut den 21 augusti 
 

Sensommarsalut är ett koncept som Emmaboda Kommun, årets kulturkommun, har 

etablerat. Hela helgen, den 19 – 21 augusti kommer det att vara kulturaktiviteter på 

olika platser i kommunen. I Algutsboda Hembygdspark blir det Sensommarsalut med 

Clowner utan gränser på söndagen den 21 augusti kl 13.00 – 15.00. Clownerna jobbar 

för fred och flyktingar i hela världen – och nu är de här hos oss i Algutsboda. 

Välkomna! 

 

Fortsättning följer i Åfors Folkets Hus kl 15.00 – 17.00 samma dag. Där är det teater, 

musik, tipsrunda m.m.  

 
Marianne Henningsson 

på uppdrag av 

Evenemangskommittén 

2022-07-31   
Foto: Marianne 

Henningsson, där inget 

annat anges 
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