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NYHETSBREV  

Oktober 2022 

 

                     www.algutsbodahembygdsforening.se,  

                     email:info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

Nu är Lennarts bro färdig 
 

Så här fin blev Lennarts bro. Den ligger fint i vår lilla skogsdunge i hembygdsparken. 

 

Bron användes flitigt på Alsboafton 

då vi anordnade en spökrunda. Mer 

om detta senare i nyhetsbrevet. 

 

Ett stort Tack till alla er som har 

jobbat med denna bro! 
 

 

 

 

 

 
 
Tackfest 

 

Alla som på olika sätt har ställt upp och 

jobbat ideellt under året bör premieras, 

tyckte styrelsen.  

 

Så en fest med mat, sång och musik 

anordnades i Sockenstugan i 

Algutsboda. Det blev en riktigt lyckad 

fest. Foto: Holger Kusel 

 

 

 

 

 

Tommy Elmgren underhöll. Som alltid 

så fick han upp stämningen med sin 

härliga musik, sin entusiasm och sitt 

finurliga musikquiz. Vår ordförande 

Maja-Stina Johansson Wang höll i 

trådarna under kvällen. Återigen – ett 

varmt Tack till alla er eldsjälar där ute!  
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Höstmarknaden i Åfors den 8 oktober 
 

Kurt Lindblom och Maja-

Stina Johansson Wang sålde 

böcker på höstmarknaden i 

Åfors den 8 oktober. Det 

gick bra! Flera 

sockenböcker såldes.  

 

Se efter i era bokhyllor – är 

det någon bok ni saknar? Vi 

har dem! Kontakta oss på 

föreningen. De äldre 

böckerna kostar bara 50 kr. 

Den senaste, bok nr XX, 

kostar 300 kr. 

 

 
 
Pelle har lagt sten 
 

Se så fin vår entré blev. Pelle har gjort ett jättefint jobb! Nu kan vi gå in köksvägen 

igen. 
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Spökrunda och utställare på Alsboafton den 5 november 

Kl 16.00 började vi vår spökrunda i Algutsboda Hembygdspark. 

Slingan med spöken, vargar, trollmor och trollfar hade förberetts under 

en längre tid. Den ena idén efter den andra kom upp. Till slut var alla 

nöjda och det 

verkade som om 

både vuxna och 

barn uppskattade spökrundan. 

Vi fick mycket god reklam på 

förmiddagen genom att Vivi-

Ann berättade om vår aktivitet i 

radioprogrammet ”Ring så 

spelar vi”! Bästa reklamen! 

Tack för det! På bilderna syns 

förberedelser inför kvällen. 

 

 

 

Kvällen kom. Då blev det lite ”läskigare” – men mysigt ändå! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kunde till och med se vargar i parken. Foto: Ulf Johansson 
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Barnen fick också möta trollmor och trollfar i skogen. Foto: Ulf Johansson 

Utställare i utställningshallarna 

Alsboafton betyder också att konstnärer och 

hantverkare får möjlighet att ställa ut sina alster. 

Folk kan under kvällen besöka flera olika platser 

i Algutsboda socken. Hos oss i hembygdsgården 

hade vi glädjen att ha fem olika konstnärer.  

 

 

 

 

 

 

 

Bo Kronborg visade sina fina akvareller och Alexandra Lindqvist visade sina 

mangamålningar  
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Frank Andersson visade foton och sålde honung, Veronica Tiger sålde ”heta 

chilisåser” bl. a. och Görel Eriksson visade hur man sydde renässanskläder. 

 

Glöm inte Julpyssel i Lidahult hos Eriksmåla Ridklubb den 3 december   

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. Britt-

Marie och Gunilla sålde också hembygdsböcker. 

 

 

 

Marianne Henningsson på uppdrag av 

Evenemangskommittén 2022-11-05. 

 

 


