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Vårens program 
En nytt år står för dörren och vi presenterar nya eller nygamla aktiviteter, 
som vi hoppas skall falla er i smaken. Alla aktiviteterna går av stapeln i 
vår gård, Albogården, som ligger vid gatan Lärje Albogård, tvärgata till 
Fredenslundsvägen. 
 
Torsdagen den 11 februari, klockan 19.00 
 Från Kvillesand till Kvilledal - historia, nutid och framtid. John Thu-
lin kåserar kring en bok med denna titel och visar bilder ur den. Kaffe med 
dopp serveras och lotter säljs. 

Torsdagen den 10 mars, klockan 19.00 

 Timmermän och Albosnickare. Bernt Johansson från Skepplanda 
kommer och berättar och visar bilder om hur man byggde hus förr. Hur man 
högg ner timmer uppe i Ale, satte upp huset och sedan fraktade ner det till 
beställaren. Så skedde det med Albogården. Kaffe med dopp serveras och 
lotter säljs. 
 
Torsdagen den 14 april, klockan 19.00 
 Årsmöte Dettas är även en kallelse till årsmötet. Efter mötet kommer 
Göran Werner att kåsera kring Ostindefararen Götheborg och en resa hon 
gjorde. Ni bjuds på kaffe och lotter kommer att säljas. 
 
Lördagen den 21 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 möj-
lighet till hjälp med släktforskning, egen sådan eller mer allmän.  
 
Arbetsdagar 
Varje onsdag klockan 10.00 samlas intresserade personer och håller på några 
timmar med diverse aktiviteter Eller också kommer man bara för en prat-
stund. Föreningen bjuder dessutom på fika. Hör av er till någon i styrelsen för 
mer information. 
 
Digitalkultur 
Föreningen har nu börjat digitalisera våra gamla foton och diabilder. Detta görs 
genom företaget Digitalkultur. De lägger upp bilderna på sin dataserver, som vi 
kan nå på adressen: 
http://www.digitalkultur.se/tor/backa_hembygdsforening/public/ 
Här kan man se på bilderna, kommentera dem, tala om vem som finns med på 
bilderna och lämna kompletterande uppgifterna till någon i styrelsen så kan vi 
gå in och komplettera bilderna. Om man klickar fram bilden, kan man gå in 
med muspekaren på bilden och får då fram en förstoring av bilddelen. Prova 
gärna! 
 
Medlemsavgift 
För år 2016 är medlemsavgiften 125 kronor för enskild medlem och  
150 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 29 februari, 21 mars, 25 
april och 30 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 styrelsen. 
 
Styrelsen 
Ordförande  Vakant 
V ordförande Kaj Lindblad 0705-84 06 33 
Sekreterare Göran Ingemarson 58 11 16  
Kassör Christina Melin 58 11 16  
Ledamöter Sven Andersson 52 23 04 

 Bo Gustavsson 52 15 74 
 Lennart Hillqvist 52 29 93 

   Bo Persson 52 84 12 
   Göran Werner 52 91 47 

 Suppleanter Britt Artegren 51 91 22 
   Dick Dahlberg 52 68 63 
    

Albogården   58 27 26 
 

Sedan sist 
Höstdag. Årets Höstdag var de tidigare ganska lik. Flera kom och tittade på  
vikter, vågar besman, 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. Många gick också poängpromenaden, där Inez Ewaldz 
vann med 11 rätt och fick med sig gungfåret hem. 
 
Svaren på tipspromenadfrågorna  
1.Kinesiska muren är?   Svar: 21196 km (X) 
2.Vilket är världens mest glesbefolkade land?  Svar: Mongoliet (2) 
3.Guldbröllop är ett traditionellt jubileum  
som ett par firar efter 50 års äktenskap.  
Enligt Nationalencyklopedin, vilket material  
förknippas med 1 års bröllopsjubileum?  Svar: Bomull (2) 
4.Vilken landskapsblomma har Bohuslän?  Svar: Vildkaprifol (1) 
5.Hur mycket vatten innehåller en liter  
jordgubbar ungefär?  Svar: 7,5 dl (X) 
 
 
 
6.Vilken period kom efter stenåldern?  Svar: Bronsåldern (1) 

7. Vilket svenskt träd har blad som kallas  
"Morfars kind" på grund av sin strävhet?  Svar: Alm (X) 
8. Vilket år fick Selma Lagerlöf emotta  
Nobelpriset i litteratur?  Svar: 1909 (2) 
9. När kom potatisen till Europa?  Svar: 1500-talet (X) 
10. I vilken enhet mäts elektrisk spänning?  Svar: Volt (1) 
11. Påskdagen infaller på första söndagen  
efter första fullmånen efter...  Svar: Vårdagjämningen  (X) 
12. Hur många mjölktänder har en tvååring?  Svar: 20st (2) 
Skiljefråga: Hur mycket vägde  
skeppshultsmorteln med stöt?  Svar: 1 243 gram 
 
Stämbandet. Sjöng för och med oss en trevlig kväll i Albogården. 
 
Ljusstöpning. Även detta år fick vi till egenhändigt gjorda gren- och advents-
ljus 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 
Hösten har inneburit en stor renoveringsverksamhet av våra eldsjälar. Re-
noveringen är genomgripande och både bågar och karmar har bytts ut. En 
hel del fönster har renoverats och fler är på gång. Detta kommer att fortsatt 
märkas, då några fönster är igenbommade. Även Mjölkeboa har fått en inre 
upprustning och en ny ytterdörr efter inbrott och en ”brunn” är på gång. 
 
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. 


