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NYHETSBREV  

December 2022 

 

                     www.algutsbodahembygdsforening.se,  

                     email:info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSEN! 
 
 
 

 

 

 
 
 
Från vänster syns Tomten och Mac. Övre raden: Maja-Stina, Ulf, Kurt, Britt-Marie. Nedre raden: 

Vivi-Ann, Pelle, Marianne och Gunilla. 

 
Året som gått 
 

Vi vill tacka alla er som har besökt våra aktiviteter under 2022. Efter ”pandemiåren” 

har vi nu kommit igång igen. Vi kunde genomföra vår hembygdsvecka som planerat. 

Många ideella krafter har arbetat under året. Ett stort tack till er också. Som tidigare 

kommer vi att samla nyhetsbreven för 2022 i ett särskilt dokument som du kan hitta på 

vår hemsida. 

 

Under sommaren sålde vi ca 1000 våfflor. Många satt i parken och fikade. En 

höjdpunkt var när Kurt och Hardy spelade dansmusik.  

 

Då fick tjejerna, Jonna och Ellen, jobba för fullt. 

Det blev en härlig dag, även om besökarna fick 

vänta lite på våfflorna. Stämningen var god och 

folk sjöng med i de kända sångerna. 
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Teater 
 

Det blev ytterligare en succé i sommar! En teaterföreställning arbetades snabbt fram. 

Teatern skulle vara färdig till den 6 juni. Skådespelarna övade kväll efter kväll – och 

det blev bra! Teatern handlade om ”att hitta ett hem”, ”vad är ett hem?”. Titeln var 

”För evigt nu” och handlingen utspelade sig i Amerika. Familjen hade i tidigare 

generationer utvandrat från Sverige till Amerika. Hur blev det för kommande 

generationer – fanns det något kvar av Sverige hos dem?  

 

Maja-Stina Johansson Wang var regissör och manusförfattare. Vårt samarbete med 

vänorten Chisago City fanns med i bakgrunden.  

 

Nedan ses skådespelarna Jensy Elvung, Kim ten Oever, Eva Helder och Jan Karlsson. 

 
 

Det kommer att bli en 

ny teaterföreställning 

även 2023 på 

nationaldagen den 6 

juni. Naturligtvis så blir 

det hembygdsvecka 

med Mobergsaftnar 

samt våffelcafé. 
 
 
 
 

 
 
Våra samlingar 
 

Många av Bengt Johanssons foton finns nu på hemsidan 

www.algutsbodahembygdsforening.se. Gå in på menyn, där hittar du Bildgalleri. Här 

kan du gå in och titta på bl.a. Bengts bilder. Bengt var ju journalist vid tidningen 

Barometern under många år.  

 

Vi är tacksamma om du vill meddela oss om det är några du känner igen på bilderna. 

Vi letar efter namn på personerna, även plats och händelse. Beskriv bilden och 

meddela oss i vilket album/datum du hittade den. Skicka ett email till oss och meddela 

vilka du känner igen på bilderna. Vi lägger sedan in dessa uppgifter. Skicka till adress: 

info@algutsbodahembygdsforening.se. Du kan även ringa till 070-3401975 (Ulf).  

 

Så här ser det ut när du kommer in på Bildarkivet på föreningens hemsida. Du kan 

markera vilket album du vill. 
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Cykelprojekt 
 

Catrine Schander Ljungqvist är projektledare för en aktivitet som ska ta fram 

cykelleder i kommunen. Dessa cykelleder ska innehålla information om olika platser. 

Fem olika leder planeras och de kan ha olika teman. Informationen får man via en app.  

 

Catrine bjuder in till en träff i Algutsboda Hembygdsgård onsdagen den 8 februari kl 

18.30. Boka den kvällen!  

 

Projektet, som är ett ”Leader-projekt”, 

bygger på information från människor som 

bor i bygden eller som på annat sätt har 

kännedom om intressanta platser. Det kan 

röra sig om vilka händelser som helst. Det är 

just berättelserna som är det viktiga, menar 

Catrine. Mer information om detta kommer i 

nästa nyhetsbrev. 
 
 
 

H 
 
God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
Från ”Tomtarna” på Hembygdsgården! 
 
 
       Marianne Henningsson, på uppdrag av evenemangskommittén   

                                                                                        2022-12-21 


