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Uppvidinge kommun Lands-

bygdensdag 2 Juli  

Älghult firar som vanligt  

vid Coop Nära i Älghult  

Mellan kl 10.00- 13.00 

 

Uppvidinge kommun 

 

Festivalen och föreningen Film 

i Glasriket firar 10 år i år. 

Vi kommer därför att satsa 

extra på festivalen som infaller 

28/10 -  13/11 

Hälsningar 

Film i Glasriket 

Thorleif Torstensson, ordf. 

 

Landsbygdens dag 2016-07-02 

Älmhult, Göteryds Hembygdsförening 

Göteryds Hembygdsförening arrangerar första lörda-

gen i juli varje år Göteryds marknad mellan 

klockan 0900 och 1500. Det är en mycket gammal 

marknad med anor från 1800-talet. Vi har 3 000 - 4 

000 personer som besöker oss denna dag. Det är en 

riktig hemvändardag. Vi försöker att satsa på försälj-

ning av hantverk och inte några loppissaker. Vi ser 

gärna att ni tar med oss i ert program och hjälper oss 

med reklamen för denna marknad som vi tycker är en 

riktig landsbygdens dag. 

Här nedan följer de aktiviteter som sker förutom alla 

våra utställare. 

Kl. 09.00, marknaden öppnas av Björn Sjöstrand 

Kl. 09.30, auktion 

Kl. 11.00 och 13.00 uppträder en trollkarl 

Kl. 12.00, sånggudstjänst i kyrkan 

Övriga trevligheter: 

Visning av gamla bilar och lättviktare 

Hemvärnet serverar ärtsoppa 

Göteryds BK säljer grillat 

Luftgevärsskytte 

Lotteri med hantverksvinster 

Servering av våfflor och kaffe 

Musikunderhållning 

Öppet i soldattorpet i Hembygdsparken 

Hoppborg, ponnyridning, hästdroska  

och go-cart för barnen 

 

Uppvidinge 

kommun 

Älghults Fris-

kola  

firar 10 år 

Den 26 augusti 

kl 16.00 

Välkomna!  

mailto:kronoberg@helasverige.se
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Älghults Biodlarför-

ening blev Uppvidinge 

Biodlarförening  

Söndagen den 13 maj 2001 bjöd Älghults 

Biodlarförening in Åseda, Nottebäck och 

Herråkrars Biodlarföreningar för att disku-

tera en sammanslagning. Peter Overdick 

valdes till ordförande. Föreningen fick 

namnet Uppvidinge Biodlarförening och 

antalet medlemmar ökad stadigt de föl-

jande åren. Föreläsningar av Erik Östlund, 

Åke Sandkvist och Carl-Otto Mattsson var 

välbesökta. Kurser i biodling och drottning 

odling ordnades, föreningen var mycket 

aktiv.  

Sommaren 2004 färdigställdes en för-

eningsstuga vid hembygdsgården i Älg-

hult. Några bikupor fick sin plats där och 9 

äppelträd av olika slag planterades. 

  

På ett styrelsemöte i Uppvidinge Biodlar-

förening år 2007 tyckte ordförande Peter 

Overdick att vi borde öppna Nordens 

första biodlarmuseum. Planeringen bör-

jade och mer och mer föll på plats. Ett 

gammalt hus i Älghult som ägs av Yvonne 

och Rolf Wilhelmsson fick bli platsen. För-

eningen fick ett bidrag av  

 

 

 

 

 

Sparbankstiftelsen Kronan och med-

lemmarna började renovera. 

 

Två år senare den 4 juli 2009 invigde 

Jordbruksminister Eskil Erlandsson Nor-

dens första Biodlarmuseum i Älghult. 
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Tanken med museet är att besökaren ska 

få en upplevelse i varje rum och något för 

alla fem sinnena. 

Museets olika rum är en historisk resa 

med början på 1500-talet.  

 Kung Gustav Vasa, hade 
stor insikt i bins betydelse 
och värde och såg i dem en 
möjlighet till extra skatte-
inkomst. 

 En hyllning till Carl von 

Linnés bror, Sam Lin-

naeus som var en före-

gångare till den moderna 

biodlingen. 

 Sveriges biodlares riks-

förbund, dit Uppvidinge 

biodlarförening är anslu-

ten, visar i ett av rum-

men en utställning om 

modern biodling. 
 I ett rum finns ett bisamhälle. Via 

en genomskinlig glaskupa kan be-

sökarna följa binas aktivitet på 

nära håll. Kupan har ett plaströr 

som leder ut i trädgården så bina 

kan flyga ut och in. 

 I gallerian kan du smaka och 

köpa medlemmarnas honung.  

 

Andra produkter finns också 

till försäljning. 

 

I augusti 2009 fick Älghults högstadieskola 

ett eget bisamhälle till sitt uteklassrum. 

Sydsvenska Industri- och Handelskamma-

rens årliga Kulturstipendium på 25 000 

kronor gick till Älghultsskolan. I moti-

veringen till stipendiet/priset står det: Bi 

festivalprojektet är under genomförande 

som ett ekologiskt, musikaliskt, litterärt och 

historiskt kulturprojekt och drivs av enga-

gerade ungdomar för att manifestera natu-

rens mångfald. 

Idag 2016 har Uppvidinge Biodlarmuseum 

utökats med information om vildbin och en 

barnhörna med film, böcker och pyssel.  

Älghult den 6 april 2016 

Yvonne Wilhelmsson 

 

                       
 

 

 

 

 

       

Vill du presentera vad DIN Förening gör?  

Mejla oss kronoberg@helasverige.se 

 

Stort tack till Uppvidinge Biodlarförening! 

mailto:kronoberg@helasverige.se
http://www.helasverige.se/kronoberg
http://www.facebook.com/kronobergs
http://jarl.madeye.org/biodlarmuseum/Pages/6.html
mailto:kronoberg@helasverige.se
http://www.uppvidinge-biodlarforening.se/
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Landsbygdsriksdagen Visby 2016.  
Gunnar Petersson, Ledamot Växjö Kommun 

En landsbygd i balans var årets tema för landsbygdsriksdagen som samlade 

över 700 delegater på konferenshotellet Visby Strand strax intill Almedalen.  

Nuvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht invigde och vi fick en bra kon-

ferens med många intryck och viktiga kontakter.  Hur framställs landsbygden i 

media, var en framträdande fråga under konferensen, som tyvärr inte var sär-

skilt välbevakad av media. Undantaget tidningen Land som också delade ut 

Stora Landstipendiet. De flesta politiska partierna var på plats med egna mont-

rar och sökte påverka. I Centerpartiets monter skulle man stapla morötter på 

höjden, vilket medförde att man stannade där en god stund.  

Viktiga lärdomar/funderingar att ta med hem ? 

Den nationella Överenskommelsen är samverkan mellan regeringen, Sveriges 

kommuner och landsting, samt idéburna organisationer inom det sociala om-

rådet. (www.overenskommelsen.se). Syftar till att stärka möjligheterna  till  

partnerskap mellan idéburna och offentliga så kallade IOP.  

Kan vi mäta välmåendet i en bygd och jämföra detta med andra bygder och 

urbana miljöer?  Om detta är möjligt så kan det bidra till en bättre förståelse av 

landsbygdens kvalitéer men även ge förslag till utveckling.  

Kan bygdebolag bidra till att stärka bygdens egenmakt och möjligheter till ut-

veckling och finansiering.  

 

Landsbygdsriksdagen 2018 kommer att hållas i Örnsköldsvik, Västern-

orrland! 

Vi fick också reda på att HSSL Kronoberg får  

Lokalekonomidagarna till Alvesta 26-27 augusti.  

Åsa Dahlström, Ordförande, HSSL Kronobergs län 

    Anmäl dig HÄR till Lokalekonomidagarna 26-27 augusti 

mailto:kronoberg@helasverige.se
http://www.helasverige.se/kronoberg
http://www.facebook.com/kronobergs
http://www.overenskommelsen.se/
http://lokalekonomi.helasverige.se/
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Besök gärna vår hemsida och läs mer om vår styrelse. Vilka är vi, vad har 

vi för arbetsområden? Givetvis hittar ni kontaktuppgifter och ett vackert 

foto på alla och envar också 

www.helasverige.se/kronoberg  

 

Från oss alla till er alla 

En Solig och Rolig Sommar  

mailto:kronoberg@helasverige.se
http://www.helasverige.se/kronoberg
http://www.facebook.com/kronobergs
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