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Lennarts bro 

 

En bro byggs nu i vår hembygdspark. Den är placerad över den lilla bäcken i 

skogsdungen i anslutning till naturlekplatsen. I skogsdungen har vi anlagt framkomliga 

vägar för både barnvagnar och rullstolar. Målet är att det ska bli en ”upplevelsepark”. 

Men nu börjar vi med en bro. Den byggs till ett minne av Lennart Gustavsson i 

Lindehult som gick bort nyligen. Han ville att delar av de pengar som samlades in 

skulle gå till Algutsboda Hembygdsförening. Lennart har varit mycket aktiv i 

föreningen under många år. Vi har använt de insamlade pengarna till att bygga denna 

bro. Vi kallar den ”Lennarts bro”. Den är en varm hyllning till Lennart Gustavsson. 

Bilderna nedan visar arbetets gång. 

 

 
Här laddar de upp med en kopp kaffe, innan arbetet påbörjas. Foto: Jan Pumplun 

Arbetet pågår. På sista bilden ses tre nöjda killar Ulf Johansson, Bosse Kronborg och Conny 

Johansson. Nu fattas bara ett räcke, men det tar vi nästa onsdagsträff. Foton: Ulf Johansson och Jan 

Pumplun. 
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Vi har hittat läckan 
 

Det visade sig att vi hade en läcka i värmesystemet. Det tog lite tid innan vi hittade 

den. Det grävdes utanför köksingången och kluriga medarbetare satte upp ett 

”stängsel” runt det grävda hålet så att ingen skulle ramla i. Det såg lite roligt ut och vi 

fick många finurliga kommentarer om detta arrangemang. 

 

 
”Staketet” kring det grävda hålet. Foto: Jan Pumplun 

 

Bötterumsmässan 
 

Vivi-Ann och Maja-Stina var på den årliga Bötterumsmässan den 3 september. De 

visade upp alla våra sockenböcker och de sålde också några stycken. Mässan handlar i 

huvudsak om byggnadsvård och den brukar vara mycket välbesökt, så även i år. 

 

Nedan syns Vivi-Ann och Maja-Stina vid bokborden. Maja-Stina fick även en 

pratstund med ”liemannen” Kjell Gustafsson. 
 

Foton: Peter Danielsson 
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Stenmuren ”igen” 
 

Jag har tidigare skrivit om Hembygdsförbundets tidskrift ”Stenmuren” som ges ut i 

fyra nummer per år. Nedan kan du se omslaget på de tre skrifterna som har getts ut i 

år. Stenmuren nr 3 kommer ut i mitten av oktober. Innehållet skildrar kulturen i hela 

Kalmar län, från norr till söder. Varje nummer har ett särskilt tema och det senaste 

handlar om Mötesplatser förr och nu. Där finns berättelser om möten vid gamla 

dansbanor, bl.a. vid dansbanan i Rävkullen Bökevara, vid järnvägsstationer och även 

om möten i naturmiljöer. Det är 44 sidor spännande och intressant läsning. 

 

Vill du prenumerera så kontaktar du mig, Marianne Henningsson, tel 070-8223474 

eller på email: mariannehenningsson23@gmail.com. En prenumeration kostar 160 kr 

per år för medlem och 200 kr per år för icke medlem. Snart är det jul! Tänk på att en 

prenumeration på Stenmuren kan vara en utmärkt julklapp till någon som du vet är 

intresserad av kulturhistoriska händelser i länet. 

Foton på omslagen av Stenmuren nr 1 – 3, 2022. Foton: Marianne Henningsson 

 
Styrelsen för Kalmar Läns Hembygdsförbund 
 

Vill du veta mer om hur Kalmar Läns Hembygdsförbund jobbar så gå in på 

www.hembygd.se/kalmar. Där finns information om kursverksamhet, om poddar, 

web-seminarier, om kommande och genomförda aktiviteter och mycket mera.  

 

Kulturarvsseminarium på Forum i Oskarshamn den 8 november 2022 

 

Anmäl er till ovanstående seminarium. Det finns 200 biljetter, så först till kvarn…. 

Seminariet handlar om ”Från semester till hemester – om turismens förändring”. Se 

www.kalmarlansmuseum.se/evenemang/kulturarvsseminarium-2022/ för anmälan. 

Bland föreläsarna finns bl.a. Peter Danielsson som är historiker, han är också vår 

hembygdskonsulent. Andra föreläsare är Karin Ekebjär Region Kalmar län, Ludvig 

Paphmel-Dufay arkeolog Linnéuniversitetet, Maja Heuer Unika-projektet. Seminariet 

är kostnadsfritt. 

mailto:mariannehenningsson23@gmail.com
http://www.hembygd.se/kalmar
http://www.kalmarlansmuseum.se/evenemang/kulturarvsseminarium-2022/
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Kommande händelser 
 
Alsboafton 
 

Nästa aktivitet som vi planerar för är Alsboafton den 5 

november 2022 kl 16.00 i Hembygdsparken. I 

Algutsboda kommer vi att ha flera utställare inne i 

Nybygget samt en ”spökrunda” som utgår från 

grillstugan. Som förra året kommer alla barn att få en 

skattkarta. De får även träffa trollmor och trollfar. Spöket 

”Alsbo” (som bor i kyrktornet) kommer naturligtvis att 

vara med. Kom och besök vår spökrunda. Vi bjuder på 

glögg och pepparkakor i grillstugan.  

 

Kl 20.30 delas Alsbopriset ut i Broakulla Folkets Hus 

och kl 21.00 blir det fyrverkerier.  
                                           

 

 

 

Julpyssel i Lidahult 

Förra året anordnade Algutsboda Hembygdsförening julpyssel för barn i Ridhuset i 

Lidahult. Gunilla Karlsson från Hembygdsföreningen höll i evenemanget. Det blev 

succé. Ett stort antal barn kom och gjorde ljusgrupper, tomtar, blomstergrupper m.m. 

Vi gör en repris på succén i år. Den 3 december kommer det att finnas allehanda 

julpyssel i Ridhuset i Lidahult. Denna aktivitet sammanfaller med Ridklubbens årliga 

julmarknad. Ett flertal utställare kommer att vara där. Se bilder från förra året: 

 

 

Välkomna till våra kommande aktiviteter! 

 

 Marianne Henningsson på uppdrag av Evenemangskommittén 2022-10-03 


