
Söndag 17 juni kl 14.00-17.00
Barnens Dag i Hembygdsparken. Trolleri och ballongfigurer.
Ponnyridning, tipspromenad, sagotant. Pippi kommer! Våffelcafé.

Söndag 24 juni kl 14.00-17.00
Kl. 15.00 blir det sång och musik med Klas Johnsson. Våffelcafé.

Lördag 30 juni kl. 15.00
Afrikansk trumkonsert. Avslutning på veckans kurs med Kristina Aspeqvist.
Våffelcafépremiär kl 11-17.

Söndag 1 juli kl 14.00-17.00 
Sovplatsens betydelse för hälsa och välbefinnande.
Föreläsning med Jörgen Larsson, Tingsryd.

Söndag 8 juli kl 14.00-17.00 *
Kl. 15.00, Gudstjänst i Hembygdsparken. Erland J, Maria-Therese D.
Hembygdsföreningen bjuder på kyrkkaffe och kakor. Våffelcafé för övriga.

Söndag 15 juli kl 13.00-17.00
Dragspelsstämma i Hembygdsparken. Alla instrument är välkomna!
Kom och spela - vi bjuder dig med instrument på kaffe & våffla.
Våffelcafé, korvförsäljning.

Lördag 21 juli *
Kl. 10.00 Slåtter på Klockstapelbacken, Älmeboda. Välkommen!
Vi vill gärna bli fler som hjälper till! Vi bjuder på kaffe och smörgåsar.
Kl. 18.00 Slåtterandakt i Kyrkoruinen, Älmeboda. Erland Johansson. 
Sång och musik: Elaine med spelmän. Vid regn i kyrkan i Rävemåla.

Söndag 22 juli kl 14.00-17.00
Kl. 15.00, Antikexperten Helena Löwenstierna, Tingsryd pratar på temat
”Vårda och Laga”. Våffelcafé.

Torsdag 26 juli kl. 14.00
Slåtter i Hembygdsparken, Rävemåla. Slåttergröt, smörgåsar och kaffe.
Visst kan DU ställa upp några timmar?

Söndag 29 juli kl 11.00 - cirka 17.00 *
Kl. 11.00 Folkmusikmässa i Älmeboda kyrka, Rävemåla. 
Därefter spelmansstämma i Hembygdsparken. Spelmän & kvinnor från Korrö-
festivalen bjuder på spelglädje i Hembygdsparken. Våffelcafé, korvförsäljning.

Lördag 4 augusti *
Kl. 16.00 Kyrkogårdsvandring med Willy och Göran. Kyrkoruinen i Älmeboda.
Kl. 18.00 Musik i sommarkväll, kyrkoruinen. Helgmålsbön. 
Vid regn blir det Musik i sommarkväll i kyrkan i Rävemåla.

Söndag 5 aug. kl. 14.00 Sommarfest / Hemvändardag
Musik med Humbles från Linneryd. Samla ihop ett gammalt kompisgäng
och träffas i parken! Stickhyveln, tändkulemotorn och smedjan är igång. 
Kaffe och hembakat, ostkaka, lotterier. (OBS! Våffelcaféet stängt idag.)

Söndag 12 aug. kl 14.00-17.00
Djursöndag. Besök av olika djur i Hembygdsparken. Åk Rolands hästskjuts.
Bräknebygdens Spelmän. Medarr: LRF. Våffelcafé. Korvförsäljning.

Lördag - Söndag 1-2 sep. kl. 10.00 - 17.00  (Obs tiden!)
Tingsryds Konst & Hembygdsrunda. Mer info på www.konstohembygd.se
Utställning av konstsömnad, mockakoppar och oljekannor. Läderarbeten av 
Paul Nilsson. Visning av stickhyveln och tändkulemotorn kl. 13.00 - 15.00. 
Bakning och försäljning av Älmebodakringlor. Servering av kaffe och våfflor.

Välkommen till våra aktiviteter!

Uppdaterat program med ev. ändringar finns på www.hembygd.se/almeboda
Tingsryd kommuns turistsida: www.visittingsryd.se

Stöd vår 
verksamhet, 
bli medlem! 
100 kr /person.
Bankgiro: 5592-5788.
Swish: 123 337 2653. Namn, adress och e-post så mailar vi Älmeboda-
information. Utsocknes medlem: du får vårt Sommarprogram skickat till dig.

Hembygdsföreningen tackar ALLA som på ett eller annat sätt bidrar till att 
vi kan visa vår fina park, ha öppet på söndagarna och vårt våffelcafé under 
sju veckor samt visa kyrkoruinen.
Och givetvis dig som besökare också!

Djur, bokskåp och tipspromenad
I hembygdsparken finns ett bokskåp där du gratis lånar och byter böcker 
dygnet runt. När du vill kan du gå en tipspromenad runt parken där frågorna
byts varje söndag. Vi har grisar, får, kaniner, höns och en visningsbikupa.

Vår hemsida

Swisha din medlemsavgift
till oss!

* i samarbete med Älmeboda församling.



SOMMARPROGRAM 2018
Hembygdsparken i Rävemåla

med bl.a. provinsialläkarmuseum, vävhörna
och 3:e klass tågvagn från NAEJ:s Krösnabanan.
Vacker småländsk miljö med 15 byggnader och

tusentals spännande föremål. Gris, får, lamm, höns och bin.
Bokskåp där du lånar och byter böcker dygnet runt. 

Tipspromenad runt parken. Byts varje söndag.

Älmeboda Hembygdsförening

www.hembygd.se/almeboda

Hembygdsparken i Rävemåla, cirka 18.000 kvm typisk smålandsnatur.
Under sju veckor med start 30 juni har vi vårt populära våffelcafé öppet. 
Större sällskap kan boka kaffe, våfflor / frallor och guidning. 
Adressen är Kyrkogatan 1. Tel 0477-600 75.
Till försäljning finns Älmebodaboken 2017, 59:e årgången, 200 kr.
Även äldre årgångar finns. Alla socknens byar tryckt på en kraftig 
tygkasse för 60 kr. Vykort, frimärke, honung mm.

Älmeboda Gamla kyrka
- ruin av socknens absidkyrka från 1300-talet. En sevärdhet, men också 
en plats för stämning och eftertanke. 
Klockstapelbacke - allt i underbar natur.
Skolvägen i Älmeboda. Skyltat från väg 122  Rävemåla - Linneryd.

Älmeboda Hembygdsförening har cirka 430 medlemmar och många
av dessa ställer upp ideellt med att hålla öppet, göra fint i husen och 
parken, sköta samlingarna, visa gamla kyrkan och mycket mer. 
Vill du hjälpa oss på ett eller annat sätt är du mer än välkommen!
Vi ger ut Älmebodaboken, har du artikelförslag, hör av dig.
Är du nyinflyttad? Lär känna bygden och folket genom oss. 
Vi stöttar naturligtvis Rävemåla Friskola även i år med 10 kr/våffla.
Besök hemsidan hembygd.se/almeboda för uppdaterad info.

Kontakt och info, hembygdsföreningens ordförande:
Roger Söderling, tel. 0477-603 55,  roger@ekoreklam.se

l Du markägare i socknen, tänk gärna på att hålla rent från träd och 
sly runt alla torpgrunder som finns i skogen. Ser du en skadad torpskylt
eller saknar någon så ring. Det är många som söker sina rötter här.
l Släng inte gamla handlingar och foton när ni städar. Lämna det till
oss för genomgång och arkivering. 

Vad händer i Älmeboda, vill du veta mer om vår socken?
Titta in på socknens hemsida www.almeboda.nu
Älmeboda sockenkommitté ger ut Älmebodabladet 4 gånger /år. 
Är du utsocknes kan vi mejla det till dig. Hör av dig! Gamla kyrkan i Älmeboda

Kyrkoruin och klockstapel i underbar natur.
Visas söndagar 17 juni - 12 augusti kl. 14.00 - 17.00

Våffelcafé Hembygdsparken
30 juni - 19 augusti. Måndag - lördag kl. 11.00 - 17.00
Café med våfflor, glass, turistinformation, Wi-Fi mm.

Välkommen att fika i en vacker miljö

Visning, kaffeservering, våfflor, Wi-Fi 
Program söndagar 17 juni - 12 augusti, kl. 14.00 - 17.00
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