VARMT VÄLKOMNA TILL BACKSTUGANS VÄNNERS PROGRAM 2014
Lördag 29/3 kl. 13 ÅRSMÖTE i Upphärads församlingshem.
Kl. 14 Konstutställning; Foto: Ingemar Carlson och Roy Nilsson. Måleri: PRO:s målargrupp.
Vid pianot: Maria Calmestrand.
Kl. 14.30 Servering och brödförsäljning
Kl. 15.00 John Olsson berättar om hur han vaktade tyska soldater på Backamo under andra
världskriget.
Söndag 4/5 VÅRENS ARBETSDAG på Kulla kl. 11-15
Vi sätter potatis på nya landet, flyttar komposten (igen) eftersom den (tyvärr) råkade läggas
upp där liljekonvaljerna växer. Vi behöver också ta hand om löven, de evinnerliga. Vi eldar i
kakelugnen och bjuder på kaffe, te, smörgåsar och kakor. Tag gärna med dig egen räfsa!
Måndag 26/5 BESÖK I SKAPARSTUGAN hos Camilla Andersson i Häggsjöryr, Upphärad kl.
17–19.30
Camilla Andersson visar oss runt och berättar om olika tekniker; bl.a. nålbindning och
luffarslöjd. Du får själv pröva på att skapa. Camillas skaparstuga spänner över många olika
skaparverksområden och hon har också kurser som du kan anmäla dig till. Servering.
Föranmälan senast 22/5 till Lena tel. 44 16 21. Samåkning kan ordnas.
Söndag 1/6 kl. 13 GRÖNA KULTURMINNEN. Eva Falk berättar och visar bilder om växter vid
gamla torp.
Vi hoppas på en riktigt vacker försommareftermiddag så att vi kan sitta ute och njuta av
växligheten under tiden Eva berättar för oss. Har vi tur så blommar redan vår stora
rhododendronbuske! Förra året fick vi hjälp av tisdagsgänget att gräva upp alla våra växter
som stod i rabatterna på framsidan. De växte dåligt för granarna tog det mesta av näringen.
Nu sitter växterna tillfälligt placerade i det gamla potatislandet. Vi ska bara spara de riktigt
gamla kulturväxterna. Kanske kan Eva hjälpa oss att se vilka dessa är. Servering.
Söndag 15/6 BESÖK PÅ KRATTORPS SOLDATSTOM kl. 13 (OBS! endast för medlemmar)
Ägarna Ida Rask och Magnus Johansson tar emot, visar runt och berättar det gamla
soldattorpets historia. Fredrik Johansson, granne, kommer över och berättar om den indelta
soldaten utifrån Wilhelm Mobergs roman Raskens.
Lördag 26/7 kl. 13 KATHLEEN HÅKANSSON från Strömslundsföreningen berättar.
För precis 20 år sedan startade Kathleen upp en studiecirkel inom Strömslundsföreningen
som hade till syfte att ta hand om, dokumentera och samla in material om Strömslunds

historia. Studiecirkeln pågår fortfarande och Kathleen visar oss en del av det omfattande
materialet. Vi får också höra berättelsen om Trollhättans förste busschaufför. Servering!
Söndag 10/8 kl. 13 INGE OHLSON VISAR SIN SAMILNG AV GAMLA FOTOGRAFIER.
Ingen säsong på Kulla utan Inge! Det är tradition att Inge kommer varje år och visar sina
unika fotografier. I år har jag också bett Inge berätta om hur det egentligen kom sig att han
började samla sina fotografier.
Föreningen har också fått löfte om att visa Anna Andreasson samling av gamla
gratulationskort från 1900-talets början. Servering!
Lördag 13/9 kl. 11 VANDRING till Höljebacka, Upphärads gamla kyrkplats
Varje år firas den europeiska kulturarvsdagen andra söndagen i september, vi firar i
föreningen i år en dag tidigare med att göra en vandring till Höljebacka.
Årets tema för kulturarvsdagen är egentligen KRIG: Det sägs att den medeltida stenkyrkan
revs under det nordiska sjuårskriget av de danska styrkorna ledda av den tyske fältherren
Daniel Rantzau. Vi får se om vi får möjlighet att utröna den saken närmare under
vandringen?
Medtag gärna egen fika.
Föranmälan senast 1/9 till Lena tel. 44 16 21
Söndag 26/10 kl. 11-15 HÖSTENS ARBETSDAG på Kulla
Kom gärna och hjälp till med höstarbetet, det brukar finnas massor av löv att räfsa. Vi eldar i
kakelugnen och bjuder på kaffe, te, smörgåsar och kakor! Medtag gärna en egen räfsa!
Backstugans Vänners hemsida: www.backstugansvanner.se Backstugans Vänner är en ideell
förening som bildades i juni 2005 för att bevara Backstugan Kulla. Huset skänktes i augusti
samma år till föreningen av dödsboet efter Gunnar Andersson, Kullas siste ägare. Vi har
vanligtvis haft mellan 5 – 40 visningar/år men har i år 2014 endast förbeställda
gruppvisningar. Bokning kan göras till Lena tel. 44 16 21.
Medlemsavgiften är 100: -/år och vi har en egen medlemstidning, Kullabladet, som
utkommer med 2 nr/år där vi lägger stor vikt att berätta om livet i bygden förr. I vår startar vi
också upp studiecirkel ”Inför kulturvård i Upphärad” och tar oss an Höljebacka, Upphärads
gamla kyrkplats. Vi tittar också närmare på Gilleberget, gravfältet från järnåldern och
järnframställningsplatsen på Krattorp från 400 e. kr. strax intill. Röjningsarbeten har också
påbörjats på Rosarnas grund (vid grillplatsen, motionsslingan). Nästa år 2015 är det 60 år
sedan huset brändes ner (1955) och 160 år sedan resandefolket kom till Upphärad (1855).
Anmälan till studiecirkeln, medlemskap ej krav, till Lena tel. 44 16 21.

