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Vårens program 
Vårens program innehåller flera nyheter. Veckodagarna kommer nu att va-
riera, så var uppmärksam i kalendariet nedan. 
 
Vi kommer att inleda en serie föredrag om Gamla Göteborg från 1500-
talet fram till 1900-talet. Det är den kände historikern och berättaren Åke 
Hertzberg, som kommer att lotsa oss genom den göteborgska historien.  

 
Ett prov med Gårdskafé görs ett antal söndagar under våren,  där vi då kan 
samlas kring fika och få en pratstund. 

 
Alla aktiviteterna går av stapeln i vår gård, Albogården, som ligger vid ga-
tan Lärje Albogård 1, tvärgata till Fredenslundsvägen. 
 

*  Tisdagen den 14 februari, klockan 19.00 
 Göteborgs föregångare – städerna under 1500- och 1600-talen. Detta 
är det första avsnittet om Gamla Göteborg, som Åke Hertzberg håller. Kaffe 
med dopp serveras och lotter säljs. 
 
*  Torsdagen den 9 mars, klockan 19.00 
 Sång- och musikunderhållning. Trio med Knuten, kända från Brunns-
boknuten, kommer och spelar, sjunger och berättar om gamla bekanta låtar.  
Kaffe med dopp serveras och lotter säljs. 
 
*  Söndagen den 26 mars, klockan 11.00 – 14.00 
 Gårdskafé. Vårens första öppna hus hålls. Vi får tillfälle till en prat-
stund då du kan köpa kaffe med tilltugg. 
 
*  Tisdagen den 4 april, klockan 19.00 
 1600-talets Göteborg – den nya handels- och sjöfartsstaden. Åke 
Hertzberg fortsätter sina föreläsningar om Gamla Göteborg. Kaffe med dopp 
serveras och lotter säljs. 
 
*  Söndagen den 9 april, klockan 11.00 – 14.00 
 Gårdskafé. Återigen öppet hus med kaffe och dopp. Vi får tillfälle till 
en pratstund då du kan köpa kaffe med tilltugg. 
 
* Onsdagen den 12 april klockan 16.00 
 Påskbuffé Ytterligare en nyhet för året. En påskbuffé med underhåll-
ning, som inleds med en romprovning. Se vidare bifogat blad. 
 
*  Torsdagen den 20 april klockan 19.00 
 Årsmöte Dettas är även en kallelse till årsmötet. Förslag till nya stad-
gar bifogas för ett första beslut. Gamla foton ur föreningens arkiv kommer 
att visas efter årsmötet .  Ni bjuds på kaffe och lotter kommer att säljas. 
 
*  Söndagen den 7 maj klockan 11.00 – 14.00 
 Bakluckeloppis med Gårdskafé. Ytterligare en nyhet. Vi bjuder in till 
Bakluckeloppis, där ni får komma in med era bilar och sälja loppisalster till 
en kostnad av  en femtiolapp. Samtidigt är det också Gårdskafé. 
 
 
 
*  Tisdagen den 9 maj klockan 19.00 
 Landerierna i Göteborg – som blev Herrgårdar. Åke Hertzberg forts-
ätter sina föreläsningar om Gamla Göteborg. Kaffe med dopp serveras och 
lotter säljs. 



 
*  Lördagen den 20 maj, klockan 11.00 – 14.00 
 Vårdag med sedvanliga aktiviteter som försäljning, kaffe och våfflor, 
lotterier samt visning av föremålssamling och foton. Göran Werner visar 
plåtmynt, nödmynt och Hisingsmynt. Dessutom finns det möjlighet till hjälp 
med släktforskning, egen sådan eller mer allmän.  
 
*  Tisdagen den 30 maj, klockan 09.00 till cirka klockan 18 
 Bussresa till Backagården i Träslövsläge. Upplev kolonitiden från 
mitten av förra seklet. Se vidare bifogat blad. 
 
*  Tisdagen den 6 juni, klockan 11.00 – 14.00 
 Gårdskafé. Vårens sista öppet hus med kaffe och dopp. Vi får tillfälle 
till en pratstund då du kan köpa kaffe med tilltugg och fira Nationaldagen. 
 
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. 
 
e-postadresser 
För att snabbt och enkelt få ut information, vill vi komplettera vår medlemslista 
med e-postadresser. Sänd er adress till sekreteraren på adress 
goran.i.ingemarson@telia.com. Dessa utskick kommer inte att ersätta Informat-
ionsbladet. 
 
Medlemsavgift 
För år 2017 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. 

 
Styrelsen 
Ordförande  Kaj Lindblad 775 00 71 0705-84 06 33 
V ordförande Lennart Hillqvist 52 29 93  0733-87 24 53 
Sekreterare Göran Ingemarson 58 11 16  0706-51 70 34 
Kassör Christina Melin 58 11 16  
Ledamöter Sven Andersson 52 23 04  0767-75 20 84 
  Bo Gustavsson 52 15 74  0705-85 99 00 
  Bo Persson 52 84 12  0705-18 72 21 
 Göran Werner 52 91 47  0702-02 19 19 
Suppleanter Britt Artegren 51 91 22 

  Dick Dahlberg 52 68 63  0705-26 86 34 
  Bengt Hesslund 58 18 88  0703-16 64 26 
Albogården    58 27 26 

 
Albogården 
Efter sommarens vattenläcka har köket renoverats. Samtidigt med byten av 
vattenskadat, gjorde vi även en upprustning av köket. Numera finns det bl.a. 
även en diskmaskin. Detta har gjort att vi fått höja hyrespriset för medlem-
mar till 1 000 kronor för sammankomster. För smärre, kortare tillfällen är 
priset 500 kronor. Ni har väl också sett hur fint det har blivit runt huset. 
 
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. 
 
Sedan sist 
Som vanligt rapporterar vi lite om vad som hänt under hösten. 
 
Höstdagen gick av stapeln som vanligt. Dessutom visade Gunnar Svensson 
ett antal olika vattenkannor, det var släktforskning och poängpromenad. Här 
deltog ett 30-tal och vann gjorde Sonja Panzar, Lotta Berglund och Marga-
reta Söderlund med tio rätt. 
 
Om livet i Nya Lödöse på 1500-talet – dagens  Gamlestaden berättade arke-
ologen Kristina Carlsson på ett inlevelsefullt sätt.  
 
Choklad- och vinprovningar har vi haft, där Martin Andersson lotsade oss 
genom chokladens historia och smaker. Detta var gott, trevligt och lärorikt. 
 
Ett 15-tal medlemmar har stöpt sina advents- och julljus på Gården. 
 
Backatorpsskolan tredjeklassare genomförde ett mycket välsjunget Lucia-
tåg. 
 
Kartcirkeln har genomfört ett antal träffar och fortsätter i vår. 


