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                     www.algutsbodahembygdsforening.se,  

                     email:info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

 

Tack för alla besök hos oss i sommar! 

 

Vi har haft många besökare under sommaren 2022, och det är vi mycket glada och 

tacksamma för. Vi räknar med att ett 1000-tal personer har besökt våra aktiviteter 

sammanlagt. Till detta kommer antalet besökare till våffelcaféet. Vi började redan den 

6 juni med en familjedag som innehöll teater och lekar. Därefter kunde vi i år 

genomföra vår hembygdsvecka som planerat. En aktivitet som var mycket lyckad var 

”dansbandseftermiddagen” den 31 juli. Kurt och Bengt ”Hardy” gjorde succé. Folk 

kom tidigt och satt och njöt av miljön, musiken och våfflorna. De aktiviteter som vi 

har haft i augusti presenterar vi nedan: 

 
Fotoutställning/fototävling 
 

Hela sommaren har fotografier av olika naturmiljöer i Algutsboda socken ställts ut i 

utställningen i Nybygget i Algutsboda Hembygdsgård. Personer från socknen hade 

skickat in bilder till oss. Där fanns fina naturbilder från Fiskesjö, Algutsboda, 

Algutsbodaö, Åfors, Kårahult, Boda, Eriksmåla m.m.  

 Vinnarbilden ”Gudomligt ljus i Holmarna” av Karin Lorvik 
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Karin Lorvik från Åfors vann fototävlingen med sin bild ”Gudomligt ljus i Holmana”. 

Bilden togs en tidig höstmorgon i Holmarna som ligger nära Åfors. Karin har varit 

intresserad av fotografering sedan 10-årsåldern och hon har alltid sin kamera med sig. 

Karin är väl värd att vinna denna tävling. Hon vann både 1:a och 2:a pris. 

 

Besökarna röstade på den bild de tyckte var allra vackrast. Många stod länge och 

tittade – de hade svårt att välja. Lådan med röstlapparna öppnades på kvällen den 12 

augusti och på söndagen den 14 augusti presenterades resultatet. 

 

Den 14 augusti var det solsken och varmt. Det kom mycket folk hela tiden och tjejerna 

i köket hade mycket att göra. Ellen Halvarsson och Jonna Lundgren har gjort ett bra 

jobb i sommar. Ett stort tack till er. 

Ordförande Maja-Stina Johansson Wang delar ut pris till vinnaren Karin Lorvik. Hon tackade också 

Elin Halvarsson och Jonna Lundgren för ett bra jobb i caféet i sommar. Foto: Marianne Henningsson 

 

 
Här kommer 

den bild som 

kom på 2:a 

plats: 

”Grön idyll i 

Kårahult” av 

Karin Lorvik 
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På 3:e plats kom denna vackra bild ”Vårvinter i Algutsboda” av Jenny Karman.   

Vårvinter i Algutsboda av Jenny Karman 

 

Sensommarsalut den 19 – 21 augusti 
 

Emmaboda kommun blev årets kulturkommun 2022. Detta måste firas. Hela helgen 

den 19 – 21 augusti pågick aktiviteter i hela kommunen. Filmen ”Mitt liv som hund” 

visades på utomhusbio i Emmaboda på lördagen. Musikunderhållning och andra 

aktiviteter pågick hela dagen. För Algutsbodas del var det söndagen den 21 augusti 

som gällde. Till Algutsboda kom ”Clowner utan gränser” och underhöll barn och 

vuxna med olika cirkuskonster. Besökarna fick prova på, och det var de flitiga att göra.  

Deltagarna gör en pyramid. Foto: Maja-Stina Johansson Wang 
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Clowner utan gränser jobbar främst med att underhålla flyktingar och andra barn och 

vuxna i världen som haft det svårt. Vi är mycket glada och stolta över att clownerna 

ville komma till oss. Flyktingar som bor i Algutsbodas omnejd kom denna dag. Över 

100 personer (50 barn och 50 vuxna) bjöds på underhållning, lekar och hembakade 

sockerkringlor. Dagen blev verkligen en succé. Folk från styrelsen ställde upp och 

hämtade flyktingar från trakterna runt omkring Algutsboda. Bra jobbat! Nedan syns 

fler bilder från evenemanget. 

 
 

Bilder på lek. Foton: Maja-Stina Johansson Wang 

 

De som hjälpte till. Från vänster Jensy Elvung,              En ”upplyft” ordförande. Foto: Kurt Lindblom 

Anita Johansson, Vivi-Ann Ekström, Britt-Marie  

Elgevi. Foto: Maja-Stina Johansson Wang    

 

Besök från Malmbäcks Hembygdsförening 

 

Den 24 augusti fick vi besök från Malmbäcks Hembygdsförening. Malmbäck ligger 

utanför Eksjö. 55 personer anlände med buss framåt kvällen. De hade haft en heldag 

på Öland och ville nu avsluta med ett besök hos oss i Algutsboda. Vi berättade om vår 

förening och sedan serverades frallor och kaffe. Vi upptäckte att våra föreningar hade 

mycket gemensamt. De hade ett stort intresse av utvandring, vilket vår förening också 

har. Personen till höger på bilden nedan, Göran Johansson, var släktforskare och hade 

kopplingar till Algutsboda. De överlämnade en årskrönika. Det blev ett mycket trevligt 

möte och en källa till ytterligare samverkan 
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Medlemmar från Malmbäcks hembygdsförening. Till vänster ordförande Annmari Andersson och till 

höger Göran Johansson. Foto: Marianne Henningsson 
 
Tidskriften Stenmuren 

 
I Kalmar Läns Hembygdsförbunds tidskrift Stenmuren som kommer ut i mitten av 

oktober, kommer Algutsboda att ha med en artikel om Rävkullen och en om 

skolbarnens uppsatser som handlade om ”Min favoritplats i naturen”. Temat för 

oktobernumret är ”Landskapets betydelse för människan”. Det kan handla om 

mötesplatser förr och nu, t ex gamla dansbanor där folk träffades eller platser där 

människor möts idag samt om naturupplevelser. Passa på att prenumerera. Kontakta 

oss på info@algutsbodahembygdsforening.se. 

 
 

Kommande händelser  
 

Det vi vet idag är att Alsboafton kommer att arrangeras vid allahelgonshelgen. Då 

kommer vi i Algutsboda att vara med. Vi återkommer i nästa nyhetsbrev med mer 

information. 

 

Våra kommittéer arbetar för fullt med underhåll och planering. Vi börjar redan i 

september att planera inför våren och sommaren 2023. 
                                           

                                           Marianne Henningsson på uppdrag av Evenemangskommittén 2022-08-31 
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