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Höstens program 
Den mörka och mysiga hösten står nu för dörren. Ett antal aktivite-

ter väntar på sitt genomförande. Alla aktiviteterna går av stapeln i  

vår gård, Albogården, som ligger vid gatan Lärje Albogård. 

 

Nytt för i höst är att vi kommer att ha möten på TORSDAGAR i 

stället för onsdagar – en förändring som vi tror tilltalar många. 

 

 

 

 

Lördagen den 21 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. Personer från Inlands Släktforskare kommer att 

informera om och hjälpa till med släktforksningsfrågor. 

 

Torsdagen den 17 oktober, klockan 19.00 

Sångafton. Det blir sång och musik med Västkustens Dragspels-

klubb 

 

Torsdagen den 14 november, klockan 19.00 

Göran Werner. Det blir ett kåseri underrubriken ”Koppar – till mynt 

och husgeråd”.   

  

Lördagen den 16 november, från klockan 12.00 

Ljusstöpning.  Ni får möjlighet att själv stöpa era advents- och jul-

ljus. Anmälan till Christina eller Göran på tfn 58 11 16.   

 

Torsdagen den 12 december, klockan 19.00 

Julfest. Sedvanlig julfest med Luciatåg från Backatorpsskolan och 

skönsjungande elever. Kaffe, lussekatter och pepparkakor samt lot-

teri 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 

 Bo Persson 52 84 12 

 Gunnar Svensvik 51 50 58 

 Göran Werner 52 91 47 

Suppleanter Britt Artegren 51 91 22 

  Dick Dahlberg 52 68 63 

  Kaj Lindblad 775 00 71 

   

Albogården   58 27 26 

 



Styrelsemöten 
Styrelsen har planerat in möten till måndagarna den 23 september, 28 

oktober och 25 november. Har ni spörsmål, som ni vill ventilera med 

oss, så kan de tas upp vid dessa möten. Hör gärna av er till någon i sty-

relsen. 

 

Medlemsavgift 
För år 2013 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 

Vår nya bok säljer en hel del, men det finns ännu exemplar att köpa. 

Priset är 100 kronor. Kom till Albogården och köp eller ring Göran och 

Christina på telefon 031-58 11 16. 

 

Sedan sist 
Här kommer lite om vad som hänt i föreningen sedan sist.  

 

Göteborgska Gubbs å Gumms 
Bengt A Öhnander berättade livfullt om många av våra Göteborgska 

original, vilka de var och deras öden och äventyr. 

 

Från ångslup till pendelfärja 
Ingvar Kronhamn gav oss en god bild över hur det fungerat med trans-

porter över älven under de senaste seklen. 

 

Årsmöte 
Detta avhölls och klarades av på sedvanligt kort tid. Inga större föränd-

ringar gjordes. Efter mötet blev det Jubel i Albogården med Göte-

borgs-Adan Berit Bäckström med ackompanjatören Sune Waldehorn. 

Många gamla fina minnen framfördes. 

 

Vårdag 
Den sedvanliga vårdagen med kaffe och våfflor genomfördes. Nytt  

sedan några gånger är släktforskningsinformation till intresserade och 

dessa är många. 

 

Arbetsdag 
Vi hade en arbetshelg i maj, då vi fick målat en hel del på Albogården 

och Mjölkeboa med hjälp aven Sky-Lift. En del trasiga bräder av olika 

storlek byttes ut och uppsnyggning kring husen genomfördes. Ett gott 

resultat och tack till deltagarna. 

 

Hästarna 
”Våra hästar” har nu flyttat till Stenungsund. Därmed har livet runt går-

den förändrats och vi har blivit av med den dagliga tillsynen av våra 

hus, som Inez och Arne har utfört och de rapporter vi fått vid olika till-

fällen. Tack för det arbetet! 

 

Johanna Hård 

Tre Böckers förlag har gett ut en bok om Johanna. Hon växte upp i 

Bällskär i Backa, hamnade på Styrsö, blev änka och inblandad i den 

sista kapningen i södra skärgården. 

Sedan hon med nöd frikänt flyttade hon till Stockholm där hon levde 

ett hederligt och skötsamt liv 

 


