KALSBLADET NR 37
VÅREN 2021

ORDFÖRANDEN HAR ODET

Nu har vi haft en lång och tråkig höst på grund av Corona Pandemin och har inte
kunnat ha några aktiviteter.
Nu har vi emellertid gjort ett preliminärt program för våren 2021 och hoppas att
det går att genomföra.
Nu får vi hålla ut och kanske framförallt härda ut i väntan på bättre tider.
Nu har jag varit Er ordförande i två år och nu avgår jag och tackar för mig.
Tack alla för visat förtroende för mig som ordförande.
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Till minne

När sommaren var som vackrast nåddes vi av budet att vår mångåriga ordförande
i Kals Åden, Alice Rörberg, hade lämnat oss den 10 juni 2019 vid en ålder av 94 år.
Hennes engagemang runt kröningar av Kal och Ada på Friluftsteatern i
Slottsskogen under 1970 och 1980-talet var mycket uppskattade.
Kals Åden fyllde 50 år 2019, och då var Alice Rörberg drivande och gav oss mycket
information om vad som hänt i Åden under många år. Vi fick också många foton
från Friluftsteatern och på våra Kalar och Ador och dessa ska vi förvara på torpet
framöver, en sammanställning ska till först.
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Vi tackar Alice Rörberg för att hon "räddade" torpet till Kals Åden
och att det inte blev en målarverkstad.
Vi kommer alltid att minnas dej, Alice, och ditt varma engagemang i Kals Åden.
Vid pennan Björn och Lisbeth Bråtemyr.
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VÅRENS

MEDLEMSTRÄFFAR 2021

På grund av Covid 19 så kan vi inte boka underhållning under våren utan vi får
helt enkelt gå efter FHMs direktiv. Det kan även bli så att vi måste ställa in något
eller några medlemsträffar.
ÅRSMÖTE, lördagen den 23 januari 2021 kl. 12.00 i Torpet eller annan lokal som
meddelas när ni anmäler er till Lisbeth, tel. 0768-22 30 65 eller Iréne, tel.
0705-655 845.
Underhållning av Magnus Wassenius och Brittmo Bernhardsson. Kaffe med dopp.
Alla är välkomna!

Vårens första medlemsträff den 20 februari kl. 14.00 och då är det underhållning
med Quizz. Det serveras olika pajer och sallad.
Kaffe med dopp och lotteri.
Anmälan senast den 13 februari.
Lördagen den 20 mars kl. 14.00.
En landgång serveras.
Kaffe med dopp och lotteri.
Anmälan senast den 13 mars.
Lördagen den 17 april kl. 14.00. Då är det dags för vårens sillsexa. Som vanligt så
serveras det olika sillsorter med tillbehör.
Kaffe med dopp och lotteri.
Anmälan senast den 10 april.
Lördagen den 8 maj kl. 14.00 är det vårens sista medlemsträff.
Underhållning av Bengt Åkerberg som spelar och sjunger. Då serveras det en
smörgåstårta.Kaffe med dopp och lotteri.
Anmälan senast den 3 maj.
PRIS VID SAMTLIGA MEDLEMSTRÄFFAR ÄR 150:--/person.
Anmälan till ovanstående medlemsträffar görs till Lisbeth Bråtemyr, tel.
0768-22 30 65.
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Vi fortsätter med de trevliga SOMMARKAFÉER enligt nedanstående datum 2021:
Tisdagen den 15 juni, kl. 11.00 - 14.00
Tisdagen den

13 juli kl. 11.00 - 14.00

Tisdagen den 10 augusti kl. 11.00 - 14.00.
Anmälan till Iréne Ojala, tel. 0705-845 655.
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LOPPIS lördagen den 27 mars och lördagen den 29 maj mellan kl. 11.00 - 14.00
bägge dagarna.

Vi tar tacksamt emot gåvor till loppisen,
all förtjänst går till Kals Åden.

Föredrag i torpet av Brittmo Bernhardsson den 10 april 2021, kl. 12.00,
med reservation av FHMs direktiv.
Även ett preliminärt besök på residentet kan eventuellt ske under våren 2021. Allt
beror på Covid 19.
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Göteborgiana
börjar alltså fredagen den 29 januari. Gruppen träffas sedan varannan fredag
10.30-12.30 (OBS! liten tidsändring) enligt följande: 12 februari. 26 februari, 12
mars, 26 mars, 9 april, 23 april och den 7 maj.
Din anmälan gör du som vanligt till May Linderoth, tel. 0736-471435 senast 1
vecka innan första träffen. Om man uteblir någon gång måste detta meddelas.

Fredagsträffar
Under åren som gått har vi tagit del av filmer, uppläsningar och små föredrag allt
enligt med som vad gällt för Göteborgiana - berättelser om livet i Göteborg
genom åren.
I första hand har det varit deltagarna själva som medverkat men vi har även haft
gäster som hälsat på utifrån.
Den här programinriktningen kommer även att gälla nu under den
här "terminen". Ett program är preliminärt bokat men det finns fortfarande
möjlighet till komplettering.
Vi håller naturligtvis till i vår egen stuga torpet Kals Åden - och det känns rätt
skönt.
Inför första träffen den 29 januari så finns det utrymme för någon deltagare till.
Hör av dig ifall du vill vara med .
Åke Hertzberg
0769-099009
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Nu när fönstren är målade på både in- och utsidan, tvättade och rena gardiner
uppsatta så har det varit ett jobb för både Lisbeth och Björn. Nu hoppas vi på att
Covid 19 snart försvinner så vi alla kan träffas igen år 2021.
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Tyvärr så blev det ett fel i förra höstens Kalsbladet nr 36.
Där stod det att Alice Rörberg var vald till ADA tillsammans med KAL, Bebben
Johansson, men det är fel.
Alice Rörberg var aldrig vald till ADA utan till ordförande för Kals Åden.
Bebbens ADA var Lena Pilborg.
Ber om ursäkt för denna felskrivning.
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STYRELSEN 2020
Ordförande:

Maj-Gun Erlingstam

031-472596
Mobil

Vice ordförande:

0738-015784

Rolf-Arne Dohnberg

031-971818

Kassör:

Lisbeth Bråtemyr

0768-223065

Sekreterare

Iréne Ojala

0705-655845

Ledamot:

Björn Bråtemyr

0707-196640

Ledamot:

Leif Söderqvist

0706-544398

Suppleant:

Ingegerd Gasstorp

0704-332750

Suppleant:

Ingalisa Lindgren

0707-581674

Anmälan till medlemsträffar ring Lisbeth Bråtemyr, tel. 0768-223065 och för
bokning av torpet kontakta Ingalisa Lindgren, tel. 0707-581674 eller Rolf-Arne
Dohnberg, tel. 031-971818.
Värdinnor på Torpet May Linderoth, 0736-471435
och Elsie Johansson, 031-492595
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"På äldre dar"
Åren komma åren går,
tillbaka ingen tiden får.
När man så blicken bakåt vänder,
man ser att mycket sker och händer.
Där vi som barn har lekt en gång,
bland grönska, träd och fågelsång.
Där många först såg dagens ljus,
finns inget kvar, blott ett par hus.
Utav den gamla tidens byggen,
allt detta revs av stora styggen.
Som hette staden Göteborg,
vars åtgärd väckte mycket sorg.
Nu finns här hus och torg och gator
och vi är gamla har rullator.
Men minnena från svunnen tid,
ändock i själen ger oss frid.
Nu får vi träffas här och prata
vi är ju på vår mammas gata
.Att träffas här på äldre dar,
är glädjestunder vi har kvar.
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En tacksamhetens tanke går,
för kakor och för kaffetår,
till styrelsen och alla andra,
tack vare er vi har varandra.
Att här i torpet vi kan vara,
vi från den tidens barnaskara.
Det är ju nästan helt otroligt,
på äldre dar få ha så roligt.
En dikt av Rune Johansson skriven i mars 2001.
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Kal & Ada visa vid Kals Ådens 40-års jubileum
Text: Björn Clarin, Mel: Kom lilla vän ska vi segla!
I Göteborg våra tankar ofta går te kära Ada och Kal.
Nedanför Ramberget Kalles vagga står,
Ada är från Annedal.
Adertonhundra och åttiofem är bådas födelseår.
Hisingen blir deras lyckliga hem, när bröllopsklockan slår,
För 100 år sedan giftermålet stod...
Svagdreck var de som man bjöd
bröllopets gäster istället för mjöd
-som nykterhetslöftet förbjöd!
Refr.
Kalle och hans lilla Ada jubilerar här med oss!
För 100 år sen dom glada bröllopsskutan kastat loss.
Jublar gör också Kals Åden-40 år ida!.
I ladan "Lådan"
- en risig gammal bod -bjöd man på farser och spex.
På ena stranden av Kvillebäcken stod detta antika komplex!
Vid varje storm då blev bäcken en å
- Kattegatt trängde sig på!
Vattnet det steg för att slutligen nå
till Scen-nivå - Ridå!
Kalle beskrev fenomenet rätt och slätt
i en bejublad kuplett:
"Lådan" den står ju i vatten ibland
-i bland står den faktiskt på land!
Refr. Kalle och hans lella Ada......
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INFORMATION
Vi kommer inte att göra fler utskick om festligheter under våren så spara detta
medlemsblad.
Om någon har synpunkter, kommentarer eller dylikt så skicka dessa till
ojalairene@hotmail.com.
Åke Hertzberg fortsätter med Göteborgiana.
Du som är medlem i Kals Åden har möjlighet att hyra Torpet för födelsedagsfester,
samkväm, olika högtidsdagar eller bara för att ha trevligt i goda vänners sällskap.
Hyra för Torpet till icke medlemmar:
1.200:-- för hel dag.
Vid hyra av torpet kontakta IngaLisa Lindgren, tel. 0707-581674 eller
Rolf-Arne Dohnberg, tel. 031-971818.

OBS! KALLELSE TILL ÅRSMÖTET LÖRDAGEN DEN 23 JANUARI 2021
KL. 12.00 I TORPET.

Motioner och andra förslag avsedda att behandlas vid föreningens årsmöte skall
skriftligen inlämnas till styrelsen senast den 3 januari 2021 för styrelsens
förberedande behandling.
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Foto torpet
Här i Torpet träffas vi på våra medlemsmöten, festligheter och
Göteborgiana.
Om ni har några frågor kontakta Lisbeth Bråtemyr, tel. 0768-223065 eller Iréne
Ojala, tel. 0705-655845.
OBS! Medlemsavgiften höjdes från den 1 januari 2020 till 250:--/person.
Betalning av medlemsavgift eller för medlemsträffar kan göras till plusgiro
625305-8.
Sista betalningsdag för medlemsavgiften är den sista februari.
Post skickas till Kals Åden i Göteborg, Jätteleken 1, 414 80 Göteborg.
Org. nr 855100-8942.
Ansvarig utgivare Styrelsen.

