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Vårens program 
En nytt år står för dörren och vi presenterar nya eller nygamla akti-
viteter, som vi hoppas skall falla er i smaken. Alla aktiviteterna går 
av stapeln i vår gård, Albogården, som ligger vid gatan Lärje Albo-
gård, tvärgata till Fredenslundsvägen. 

 

  
 

 
Torsdagen den 12 februari, klockan 19.00 
. Brunnsboknuten. Tre spelmän från Brunnsboknuten kommer 
med dragspel, gitarr och bas och underhåller. Kaffe med dopp serve-
ras och lotter säljs. 

 
Torsdagen den 12 mars, klockan 19.00 
 Kåseri. Lars-Olof Lööf från Stadsmuseet kommer och berättar 
om Göteborg förr och nu och visar gamla bilder om staden i konsten. 
Denna gång med ny teknik. Kaffe med dopp serveras och lotter säljs. 
 
Torsdagen den 16 april, klockan 19.00 
  Årsmöte Dettas är även en kallelse till årsmötet. Efter mö-
tet blir det en redovisning av de intervjuer som görs, för att ta vara på 
gamla berättelser. Ni bjuds på kaffe och lotter kommer att säljas. 
 
Lördagen den 23 maj, klockan 11.00 – 14.00 
 Vårdag med sedvanliga aktiviteter som försäljning, kaffe 
och våfflor, lotterier samt visning av föremålssamling och foton. 
Dessutom finns det möjlighet till hjälp med släktforskning, egen 
sådan eller mer allmän. Gunnar Svenssons blåslampor kommer att 
vara på plats. 
 
Arbetsdagar 
Varje onsdag klockan 10.00 samlas intresserade personer och håller 
på några timmar med diverse aktiviteter Eller också kommer man 
bara för en pratstund. 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 vinstutbud. 
 
Medlemsavgift 
För år 2015 är medlemsavgiften 100 kronor för enskild medlem och  
120 kronor för familj. Var vänlig och betala in detta på föreningens 
Plusgiro 437 90 85 - 6. Ett inbetalningskort bifogas. 

 
Styrelsemöten 
Styrelsen har planerat in möten till måndagarna den 23 februari, 30 
mars, 27 april och 25 maj.  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. 
 
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 
 
 

Sedan sist 
 

Höstdag. Årets Höstdag var de tidigare ganska lik. Flera kom och tit-
tade på knoppölsflaskor, smakade på kaffe och våffla, köpte med sig lite 
bröd och en och annan hade också med sig lotterivinst. Informationen 
om släktforskning hade många besökare. 
 
Västkustens dragspelsklubb. Ett par medlemmar ur dragspelsklubben 
gästade oss och framförde många låtar och vi sjöng flera bekanta 
sånger. 
 
Göteborg förr och nu. Lars-Olof Lööf berättade om Göteborg i kons-
ten, men tyvärr var inte tekniken med oss, så vi fick inte se några bilder. 
Dessa kommer i vår. 
 
Ljusstöpning. Även detta år fick vi till egenhändigt gjorda gren- och 
adventsljus och fick ärtsoppa därtill. 
 
Julfest. Så avslutades året med det traditionella Luciatåget. Även i år 
kom klass 3-or från Backatorpsskolan. De sjöng med stor frejdighet och 
inlevelse och vi hoppas på återseende. Kaffe och lussekatter smakade 
bra därefter. 
 
Albogården 
Sommaren har inneburit en del ommålning, ett arbete som alltid be-
hövs. Den fina sommaren har inneburit att gräset vuxit bra, vilket 
medfört mycken gräsklippning. Nu på den utökade tomten. Hästarna 
gjorde ett bra arbete kan vi nu konstatera.  
 
Böcker 
Ni kommer väl ihåg att vi har böcker att sälja. Det är Natur och folk i 
Backa på Hisingen för 250 kronor och Vi bodde i Backa – berättelser 
från förr för 100 kronor. Kom till Albogården och köp eller ring till 
Christina och Göran så skickar vi boken. 


