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 Föranmälan krävs till alla aktiviteter, även till föredragen på Stadsmuseet samt årsmötet. 
Antalet platser är begränsat, och ”först till kvarn…” gäller. 

 Föranmälan till föredragen på Stadsmuseet görs via telefon direkt till Stadsmuseets reception. 

 Föranmälan till övriga programpunkter görs till hembygdsförbundets expedition  
via telefon eller e-post. Öppettider och kontaktuppgifter finns på programmets framsida. 

 Avboka om du får förhinder! 
Till populära programpunkter har vi ofta en väntelista med reserver.  
Ge dem en chans att överta din plats! 

 Om du uteblir utan att ha avbokat kommer deltagaravgiften att debiteras. 
 

 
       

         

Onsdag 9 september kl 12.00 
 

Stadsvandring från Haga till Skanstorget 
 

Stadsvandring genom Haga med Lars Persson. 
På Skanstorget möter Sanja Peter från Stads-
museet upp för Skanstorgets strategigrupp. 
Gruppen leder arbetet för att bevara Skanstorget 
som en öppen plats, ett torg. 
 

Samling på Järntorget, vid brunnen 11.45. 
Avgift: Medlem 50 kr, övriga 70 kr. Max 20 pers. 
Anmälan till expeditionen senast 8 september. 
____________________________________________________ 
 

Onsdag 16 september kl 11.15 
 

Sensommardag på Öckerö 
 

Dagstur till Öckerö i norra skärgården. Vi besöker 
Öckerö hembygdsgård med bl a ladugård, sjöbod, 
tvättebo och sjapp. Här får vi förmiddagsfika. 
Därefter visning av 1400-talskyrkan med fina tak-
målningar samt kyrkogården med krigsgravar.  
Lunch på restaurang Nimbus.  

Samling kl 11.15 vid Öckerö hembygdsgård, 
Bygdevägen. 
 

Resa på egen hand med buss eller bil. 
Direktbuss - nr 290 - avgår från Nils Ericsson-
terminalen kl 10.03, anländer till Öckerö, hållplats 
Ekelundsvägen, 10.58. Därifrån är det en kort 
promenad till hembygdsgården.  
Bussar går även andra tider, men inte direkt. 

Avgift inkl guidning, fika och lunch: 
Medlem 300 kr, övriga 350 kr. 
Anmälan till expeditionen senast 10 september. 
 

 

Onsdag 30 september kl 13.00 
 

En vandring längs Bangatan 
 

Cecilia Malmros och Lars Persson berättar om gatan 
i dåtid och nutid, men också om hur "skandalhuset" 
Bangatan 10 nu skall restaureras. Även de gamla 
trähusen ska fräschas upp, och kvarteret Signalen 
skall växa mot skyn. 
 

Samling på Stigbergstorget, utanför Hemköp. 
Avgift: Medlem 50 kr, övriga 70 kr. 
Anmälan till expeditionen senast 29 september. 
 

 

Hembygdsförbundets program genomförs i 
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

 

Öckerö hembygdsgård 

 
Direktbussar tillbaka till Göteborg går 14.35 från 
Öckerö Färjeläge, därefter varje hel och halv timme. 
 



 
 

Onsdag 14 oktober kl 18.00 
 

Årsmöte  
 

Plats: Bio Capitol vid Skanstorget 1.  
Biografsalongen har 206 platser. Deltagarna 
kommer att fördelas i salongen och hålla 
rekommenderat avstånd. 
 

Vi inleder med en kortare filmvisning, 
därefter årsmötesförhandlingar 
 

Föranmälan till expeditionen senast tisdagen 
den 13 oktober. Obs! max 50 deltagare. 
 

Till hembygdsförbundets medlemmar skickas 
särskild kallelse. 
 

 
 

Onsdag 28 oktober kl 18.00 
 

Stig-Allan Agroth – konstnär och 
Göteborgsprofil 
 

Tecknaren Stig-Allan Agroth (1920-2007) föddes i 
Haga, utbildade sig i teckning och arbetade som 
reklamtecknare i Göteborg under 44 år. Han 
tecknade och målade ständigt: Göteborgsmotiv, 
idrotts-profiler, bokomslag, naturbilder och 
familjebilder.  
Niclas Agroth – som är barnbarn till Stig-Allan - har 
ärvt denna stora bildskatt som han visar när han 
nu berättar om sin morfar. Ett urval av Stig-Allan 
Agroths originalteckningar visas på scenen efteråt. 
 

Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen 
Avgift: dagsbiljett eller årskort till museet. 
Max 50 deltagare. 
Föranmälan direkt till Stadsmuseets reception,  
tel 031-368 36 00 
 

 
Stig-Allan Agroth: Skanstorget 1970 

 

Onsdag 4 november kl 13.00 
 

Besök i Stievens Glashytta –  
Glasblåsning med ”hyttkorv” 
 

Svensk glastradition visas under ett besök i Stievens 
glashytta inne i Bunkeberget i Gamlestaden. 

Vi får se hur glasblåsning går till, bjuds på 
en ”glasblåsningsshow” och serveras lunch i form 
av ”hyttkorv” (korv och bakad potatis tillagad i kyl-
ugnen, hemlagad västkuströra samt bordsvatten). 
 

Plats: Batterigatan 3, Gamlestaden. 
Ingång via Bunkeberget Skatepark. 
Spårvagn 6, 7 och 11. Hållplats: SKF. 
Parkering vid COOP (P-automat som tar mynt). 
Avgift: Medlem 250 kr, övriga 300 kr. 
Anmälan till expeditionen senast 29 oktober. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag 25 november kl 18.00 

En bröllopsresa utan motstycke 

1909 köpte Carl Julius Ahlgren skonaren S/V Isolda. 
Ett år senare gav han sig ut på en bröllopsresa med 
hustrun Ellen. Resan tog hela trettiotvå år och 
slutade inte förrän andra världskriget var ett 
faktum. Fyra barn föddes till sjöss.  
Idag ägs Isolda av en ekonomisk förening som med 
stöd av ideella krafter renoverar skonaren. 
Tommy Andersson, projektledare på Isolda och 
ordförande i Maritimt i Väst, berättar. 
 

Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen 
Avgift: dagsbiljett eller årskort till museet. 
Max 50 deltagare. 
Föranmälan direkt till Stadsmuseets reception,  
tel 031-368 36 00 
____________________________________________________ 



Lördag 5 december kl 11-16  

Jubileum!  

Öppet hus med bokförsäljning 

Göteborgs Hembygdsförbund firar 70 år och 

årsboken fyller 60 år! Dessutom har förbundet 

funnits i 40 år på Postgatan 4. 

Vi firar det med Öppet hus på Postgatan. 

Bokförsäljning, filmvisning, fika m.m. 

Välkomna att fira på Postgatan! 

 
 

 
 

 

Stadsvandringar med Studieförbundet Vuxenskolan 
 

OBS! Anmälan görs direkt till Studieförbundet Vuxenskolan. 

E-post: gbg@sv.se 

Telefon: 031-707 18 00 

Läs hela programmet på: www.sv.se/goteborg 
 

 

Strövtåg på Rikemanskullen med 

Ingela Eek 

På Rikemanskullen på Östra kyrkogården 

trängs de rika göteborgarna. Gravvårdar och 

mausoleer överträffar varandra. Följ med 

Ingela Eek på ett kulturhistoriskt strövtåg 

bland skeppsredare och grosshandlare, 

arkitekter och författare samt en och annan 

konstnär. 

Samling vid huvudentrén Östra kyrkogården, 

Redbergsplatsen. 

Tisdagen den 1 september kl 18.00 

Obligatorisk föranmälan till Vuxenskolan.  

Kostnad: 120 kr  
 

 

Majorna berättar med Lars Persson & 

Cecilia Malmros 

En vandring med Lars Persson och Cecilia 

Malmros som berättar om Hulda Sköldberg, 

Majornas Småbarnsskola, Bataljonsparken, 

och mycket annat.  

Efter Mariebergskyrkogården går vi via 

Majornas Elverk till Chapmans Torg där vi 

berättar om Harry Martinson på rymmen i 

Göteborg. 

Tisdagen den 8 september kl 18.00 

Obligatorisk föranmälan till Vuxenskolan.  

Kostnad: 120 kr  
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