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Höstens program 
Den mörka och mysiga hösten står nu för dörren. Ett antal 
aktiviteter väntar på sitt genomförande. Alla aktiviteterna går av 
stapeln i  vår gård, Albogården, som ligger vid gatan Lärje 
Albogård. 
 
Lördagen den 15 september, klockan 11.00 – 14.00 
Höstdag.  Sedvanlig höstdag, då vi serverar kaffe och våfflor, har 
lotterier och säljer lite av varje. Vidare kan ni gå runt och se på våra 
föremål och foton. 
 

 
 
Onsdagen den 10 oktober, klockan 19.00 
Kaj Lindblad. Kaj kommer att visa ett urval av sina bilder om Backa 
och berätta till dem.  
 
Onsdagen den 7 november, klockan 19.00 
Lennart Torstensson. Lennart underhåller oss med sång och musik 
under rubriken Årets gång i visan.   
  
Lördagen den 17 november, från klockan 12.00 
Ljusstöpning.  Ni får möjlighet att själv stöpa era advents- och 
julljus. Anmälan till Christina eller Göran på tfn 58 11 16.   
 
Onsdagen den 12 december, klockan 19.00 
Julfest. Sedvanlig julfest med Luciatåg från Backatorpsskolan och 
skönsjungande elever. Kaffe, lussekatter och pepparkakor samt 
lotteri efter framträdandet 
 
 
Styrelsen 
Ordförande  Ingrid Aronsson 51 18 02 
V ordförande Bo Gustavsson 52 15 74 
Sekreterare Göran Ingemarson 58 11 16 
Kassör Christina Melin 58 11 16  
Ledamöter Sven Andersson 52 23 04 
 Curt Gustafson 52 42 45 
 Bo Persson 52 84 12 
 Gunnar Svensson 52 23 97 
Suppleanter Dick Dahlberg 52 68 63 
  Gunnar Svensvik 51 50 58 
  Göran Werner 52 91 47 
Albogården   58 27 26 
 
 



Styrelsemöten 
Styrelsen har planerat in möten till måndagarna den 24 september och 
29 oktober. Har ni spörsmål, som ni vill ventilera med oss, så kan de tas 
upp vid dessa möten. Hör gärna av er till någon i styrelsen. 
 
 
Medlemsavgift 
För år 2012 är medlemsavgiften 80 kronor för enskild medlem och 100 
kronor  för familj. För dig, som enligt våra anteckningar inte betalt för i 
år, bifogas ett inbetalningskort till vårt plusgiro 437 90 85 - 6.  
 
 
Arbetsdagar 
Det är många saker som behöver göras på Albogården, både invändigt 
och utvändigt, för att hålla den i gott skick. Även föremålen i Mjölke-
boa behöver ses över. En annan viktig sak är våra foton, som behöver 
förses med text om vad de föreställer. Eller också kommer man bara för 
en pratstund. Därför samlas intresserade personer numera varje onsdag 
klockan 10.00 och håller på några timmar. Föreningen bjuder dessutom 
på fika. Hör av er till någon i styrelsen för mer information. 
 
 
Lotterivinster 
På våra sammankomster förekommer det i regel lotterier. Ibland kan det 
vara svårt att få fram bra vinster. Därför tar vi gärna emot dylika av er 
för att få ett utökat och varierat vinstutbud. 
 
 
Vi bodde i Backa – berättelser från förr 
Detta blir namnet på vår nya bok, som kommer ut i höst! Det är 
berättelserna från årens Informationsblad, som nu sammanställts 
tillsammans med en del andra berättelser. Vi hoppas det kan bli en 
intressant läsning för er och episoder, som låter gamla minnen dyka upp 
på nytt. 
 

 
Sedan sist 
Som ni minns, var det en besvärlig vinter den som gick. Detta 
påverkade vår verksamhet genom att många medlemmar hade svårt att 
komma till våra aktiviteter eller fick helt enkelt utebli, då det dåliga 
vädret var övermäktig.  
 
I operettens värld 
Rolf Nilsson från GöteborgsOperan berättade många intressanta 
episoder från vad som tilldragit sig inom operavärlden. Och inte bara 
det, han sjöng förträffligt till ackompanjemang av sin burkade orkester. 
 
Kaffets historia – kafferep och sju sorters kakor. 
Jo, det blev sju sorter till kaffet, när Barbro Östlund kom och kåserade 
och vi fick mycket kaffehistoria till livs också. 
 
Årsmöte 
Detta avhölls och klarades av på sedvanligt kort tid. Inga större 
förändringar gjordes. Efter mötet blev det bildvisning, där en del av 
föreningens diabilder beskådades och kommenterades. 
 
Kyrkogårdsvandring  
Kaj Lindblad visades oss runt på den gamla kyrkogården och pekade på 
många udda eller speciella gravplatser, vilka gav nytt ljus över livet i 
forna Backa. Efter vandringen blev det kaffe på Albogården i soligt 
vårväder. 
 
 
Albogården 
Så har vi lagt in nytt golv i hallen och samlingslokalen. Det blev en 
ansiktslyftning då det gamla legat inne i sådär tjugo år och fått en hel del 
törnar under årens lopp.  


