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NYHETSBREV  

Januari 2023 

 

                     www.algutsbodahembygdsforening.se,  

                     email:info@algutsbodahembygdsforening.se 

 

 
En januarimorgon 2023 
 

En januarimorgon möttes vi av en fin liten träfigur vid ingången till Algutsboda 

Hembygdsgård. Vi blev riktigt glada! Det visade sig att det var vår vaktmästare Jan 

Pumplun som hade gjort den. Det finns ytterligare ett litet troll som står i parken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Hej! Välkommen till oss! 

 
Cykelprojekt den 8 februari kl 18.30 
 

Onsdagen den 8 februari kl 18.30 kommer Cathrine Schander Ljungquist till 

Algutsboda Hembygdsgård och berättar om ett Leader-projekt som handlar om att 

utveckla cykelslingor. Hon kommer att, tillsammans med Broakulla samhällsförening, 

ta fram ett antal cykelslingor som utgår från Broakulla.  

 

Det här är en satsning på naturturism i Glasriket men även för boende i trakten. 

Cathrine menar att det finns en mängd intressant dokumentation om både glasbruk och 

om Vilhelm Moberg, men vi vill även ha med människorna i området.  

 

Cathrine skriver vidare: Därför vill jag bjuda in till en träff och höra just din historia. 

Vad som upplevts, sett och gjorts - smått som stort. Ingen annan än ni som lever här på 

platsen vet just hur det är att leva här och det vill jag dela med våra besökare.  

De här historierna ska sen läsas in och erbjudas våra cyklande besökare i digitalt 

uppspelad version.  

http://www.algutsbodahembygdsforening.se/
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Mer om detta berättar jag den 8 feb kl 18.30...  

 

Vi bjuder på fika förstås! 

Cathrine Schander Ljungquist www.exploresmaland.com 
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Årsmöte den 12 april kl 18.00  
 

Algutsboda Hembygdsförenings årsmöte kommer att 

hållas onsdagen den 12 april kl 18.00 i Algutsboda 

Sockenstuga. Hembygdskonsulent Peter Danielsson 

från Kalmar Läns Hembygdsförbund kommer och 

berättar om sitt arbete och om förbundets verksamhet. 

Det finns många kurser och seminarier som alla 

medlemmar kan delta i. Kurserna genomförs fysiskt 

eller digitalt. Gå in på www.hembygd.se/kalmar så ser 

du vad som finns.  

 

I år kommer kallelsen till årsmötet att skickas ut till er 

via email. Vi försöker nu samla in så många email-

adresser som vi kan. Till de medlemmar som inte har 

email skickar vi brev, som vi brukar. 

 

Välkommen till årsmötet! Vi bjuder på smörgåstårta! 

Peter Danielsson 

 
 

Föreläsning i Persmo gamla skola 7 maj  
 

Den 7 maj kl 14.00 kommer författaren Royny 

Holmström och berättar om sin farfar Arvid Holmström. 

Arvid startade Algutsboda Hembygdsförening 1926. Det 

är snart 100 år sedan. Royny har gett ut flera böcker.  

 

I sin föreläsning kommer han att berätta om hur Arvid 

Holmström byggde upp föreningen. Han berättar även om 

sin far Karl Holmström. Vi bjuder på fika. Välkomna!

     Royny Holmström

    
Stenmuren nr 1, 2023 
 

Tidskriften Stenmuren, som ges ut av Kalmar Läns Hembygdsförbund, söker 

vårtraditioner. Har ni några minnen från påskharen, tranan, valborgsmässofriande, 

bystämmor, marknader, kosläpp eller någon helt annan tradition som händer på våren. 

Skriv ner dessa och skicka till undertecknad på adress: 

mariannehenningsson23@gmail.com senast den 6 februari.  

 
Sommarprogram 

 

Planering pågår för fullt inför sommarprogrammet. Mer information kommer i nästa 

nyhetsbrev. 

 
             Marianne Henningsson på uppdrag av Evenemangskommittén 

http://www.hembygd.se/kalmar
mailto:mariannehenningsson23@gmail.com

