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Cykelprojekt 

 

Ett 20-tal personer samlades i Algutsboda Hembygdsförenings lokaler den 8 februari 

för att lyssna till Cathrine Schander Ljungquist när hon berättade om sitt Leader-

projekt. Syftet med projektet är att utveckla flera cykelleder i vår socken, och nu ville 

hon veta lite om intressanta ämnen och platser. Många idéer kom fram. En idé var 

kopplad till Duvemåla och Moshult. Kanske kan man dra fram en cykelled där. Där 

finns ju sedan tidigare en vandringsled och många intressanta platser att berätta om.  

 

Tanken är att uppmärksamma platser, vardagliga som kända. Det kan ha bott någon 

intressant person där, någon kan ha ett specifikt minne från en plats. Det är just dessa 

berättelser som Cathrine vill ha fram. Berättelsen spelas sedan in och när du cyklar 

leden så kan du genom en app i telefonen få höra hela berättelsen om platsen.  

 

En annan idé var att anordna en cykelled med ”filmtema”. I våra trakter har ju både 

filmen Mitt liv som hund och delar av Utvandrarna (från 1969-70) spelats in. Vi får se 

framåt sommaren vilka cykelleder som presenteras. Cathrine har email: 

hej@grimmagarde.se. 

 

Hembygdsföreningen vill haka på här. Vid senaste styrelsemötet beslutades att 

sommarens utställning ska handla om intressanta platser i vår bygd. Vi vill ha in korta 

berättelser om en plats som är speciell för dig och vi vill också ha en bild på platsen. 

Skicka in dessa till ovanstående adress senast den 1 maj 2023. Vi hoppas på detta sätt 

kunna lyfta fram fina platser i vår bygd. Hör av dig till hembygdsföreningens email-

adress om du har frågor. 
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Styrelsemöte den 15 februari 
 

Till styrelsemötet i februari hade vi fått våra nyinköpta kläder. Dessa tänkte vi ha på 

oss när vi är ute och representerar föreningen. Det är viktigt att vi syns, menar vi.  Och 

visst syns vi, i våra röda västar! Här visar hela styrelsen upp sig samt vår ”klippa”, vår 

anställde Jan Pumplun. 

Från vänster: Per Sandell, Vivi-Ann Ekström, Ulf Johansson, Gunilla Karlsson. Maja-Stina 

Johansson Wang, Kurt Lindblom, Mac Hellborg, Britt-Marie Elgevi, Marianne Henningsson 

 
 

Jan Pumplun är vår vaktmästare och administratör. 

Han jobbar tisdagar – fredagar kl 07.00 – 15.00 

(fredagar till 13.00). Han är oftast på plats på 

Algutsboda Hembygdsgård. Jan sköter alla våra 

fastigheter samt vår fina hembygdspark. Utöver 

detta så jobbar han med att scanna in Bengt 

Johanssons bilder, som föreningen fick som gåva. 

 

Du kan se lite roliga träfigurer i parken – ja det är 

Jans verk.  

 

Du kan nå honom genom vår email-adress ovan 

eller, varför inte – ta en tur till hembygdsgården. 
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Arbete för barn och ungdomar 
 

Varje år skriver barn i klass 6 i Johansfors skola en uppsats i ett ämne som 

hembygdsföreningen ger. De skriver uppsatserna ”för hand”, dvs ingen dator används. 

I år är uppsatsämnet ”Om jag var en superhjälte”. Det ska bli spännande att läsa deras 

alster. Vid skolavslutningen blir det prisutdelning till de som skrivit de bästa 

uppsatserna. En jury väljer ut dessa. Priset blir 500 kr var till vinnarna. 

 

I slutet av maj kommer skolbarn från klass 4-6 på besök till oss på Hembygdsgården. 

Det är ett rullande schema på tre år. Ett år besöker de gamla skolan i Persmo med 

gammaldags skolundervisning m m. Ett annat år blir det en bussresa i Vilhelm 

Mobergs spår och just i år är det hembygdsgårdens tur. Vi ska hitta på roliga saker för 

dem att göra samt, givetvis, visa upp och berätta om husen i vår park. 

 

En annan rolig sak som kommer att hända är att vi i början av sommaren ska få besök 

av 4-5-åringar. Arrangemanget står Kalmar läns museum för, men vi ska vara med och 

hjälpa till. Det blir en tidsresa. Barnen ska få klä ut sig i gamla kläder och de ska få en 

bild av hur det var att leva förr. Det viktiga, menar projektledarna, är att de får vara 

med och utföra lite ”arbete” som t ex bära ved eller liknande. Vi ser mycket fram emot 

denna träff. 

 

Föreningen värnar om barn och ungdomar och vi brukar efter våra Mobergsaftnar ge 

de pengar som folk skänker som ”utträde” till olika barn- och ungdomsföreningar.  

 

På nationaldagen den 6 juni kommer clownen Mike och spexar med barnen. Då blir 

det också teater, ponnyridning och inte minst en käpphästtävling. Alla är hjärtligt 

välkomna! Mer information kommer i kommande nyhetsbrev. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     Vinnarna i 

uppsatstävlingen år 2022 
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Sommarens musikunderhållning 
 

På Mobergsafton den 4 juli, vid Moshultamåla gamla skola, 

kommer vi att få höra Tanja och Alma Ojaniemi spela och sjunga. 

De har inte tidigare uppträtt hos oss på någon Mobergsafton, så det 

ska bli spännande att höra. Välkomna till oss!  
                                Tanja Ojaniemi 

 

En musikkväll i 

Algutsboda kyrka blir det 

den 6 juli. Då kommer vår 

tidigare kantor, Linnéa 

Pettersson med familj, att 

underhålla. Familjen har 

tidigare framträtt på våra 

musikkvällar och vi ser 

fram emot att få höra dem 

igen.  

 

Den andra Mobergsafton, den 11 juli, hålls i 

Algutsboda Hembygdspark. Då kommer Christer 

Lundgren till oss. Christer kommer från Algutsboda 

och han underhåller med sång och dragspelsmusik. 

Välkommen tillbaka Christer. 

 
 
 

 

Mobergsläsarna har redan börjat välja ut 

stycken att läsa på Mobergsaftnarna. Vi får 

se vad det blir i år!! Spelar och sjunger gör 

de inte – men de läser på Vilhelm Mobergs 

egen dialekt!  

 

Till vårt våffelcafé den 13 augusti kommer 

”Glada Bokens Orkester” från Nybro och spelar 

och sjunger för oss. Välkomna då!  

Hela vårt sommarprogram finns i kalendern på 

vår hemsida. 

 

                             Marianne Henningsson på uppdrag av                                                                                 

                             Evenemangskommittén 2023-03-01 


