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Höstmötet kommer att hållas onsdagen den 3 oktober på 
Ribbingsgården, Borås

Program:
09.30-10.30. Kaffe med fralla, mingel
10.30-11.30. Tore Hagman, fotograf. Visar bilder och berättar 
                    under ämnet ”Hembygd förr och nu”  *)
11.30-12.00  Mingel
12.00-13.30. Lunch
13.30-14.45  Musikern Gunnar Carlberg underhåller 
14.45           Dragning av lotterier. Avslutning.

                                                       *) torehagman.com

Lunch: Krögarens Buffé: Vitlökstekt majskycklingfilé, dubbelmarinerad fläskfilé, fylld paprika med het köttfärsröra, 
rostad majs, broccoli och blomkål, rostad klyftpotatis med rosmarin, rotfruktsgratäng, sweet chilicreme, grönsallad med 
rädisor, bröd och smör. 
Kostnad 120 kr för medlem, 250 kr för icke medlem.

Anmälan senast 25 september till resp kontaktombud. Anmälan är bindande. Kontaktombuden meddelar 
Marie Lindström per mail, marie@frista.se senast 26 september.
OBS! Vid anmälan anges önskemål om speciell kost.

120/250 kr kan i förväg sättas in på vårt bankgiro 846-5098 eller Swish 123 212 71 99. Välkomna!

Månadsträffar

Borås
Drakula
Onsdag 12 december, kl 19.00.
Pris 130 kr. (Ord pris 250 kr). 25 biljetter bokade. 
Rekommenderas från 15 år.

Blodigt och vackert om förälskelse och död i en pjäs om vänskap 
och kärlek som slits i stycken. Vampyrernas urfader har kittlat 
nerverna hos läsare och publik i hundratals år. Och än idag kastar han sin fasansfulla skugga över aktuella 
ämnen som normer, könsstrukturer och sexualitet. Bloddrypande effekter och hårresande musik blåser liv i 
Bram Stokers gotiska klassiker när Greve Dracula nu för första gången återuppstår på Borås Stadsteaters 
stora scen. Med hjälp av en stor ensemble och ett magiskt scenrum skapas ett storslaget teatermaskineri 
som ger gåshud. Ett visuellt epos i sann skräckromantisk anda.

Anmälan senast den 15 november till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 
033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande. 
            Välkomna!
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Nästa träffar blir måndagarna den 1 oktober och 5 november på 
Soldathemmet, Skövde kl 10.00.    
            Välkomna!

Skövde

Vara/Herrljunga

Svenljunga
Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad. Nästa träff  2 oktober och 6 november. 
Plats: Café Ewa Norén. Tid: 10.00.
Frågor. Lennart Skoog, 070-611 39 06.       Välkomna!

Julbord
Julbord torsdagen den 6 december.  
Plats: Förmodligen Kock-Esset på Haléns.
Ytterligare information kommer senare.          
      

Vi träffas onsdagarna den 19 september, 17 oktober och 14 november kl 10.00 på Park Bio i Vara.
Hoppas träffarna blir välbesökta!            
                  Välkomna!

Tips! Lunchteater i Teaterfoajén på Borås Stadsteater i höst! 
Teatern bjuder på en blandad repertoar av teater och musikunderhållning. I priset ingår lunch från Utbult 
Borneby & Co samt kaffe som serveras i Teaterfoajén från kl 11.30. Pris: 225 kr.
Biljetter får var och en ordna själv.
Föreställningarna startar kl 12.00 och pågår ca en timme. Se vidare på hemsidan: boråsstadsteater.se.

Besök Polismuseét
Den 16 oktober kl. 10.00 eller 30 oktober kl. 10.00 besöker vi Polismuseet i Borås.
Vi möts utanför Polishusets entré.
Max 20 personer vid varje tillfälle.
Pris 20 kr. Ingen fika denna gång. 
Anmäl dig senast 10 oktober till Bengt Persson, bengt.glaskulla@gmail.com eller 070-608 48 98. 
Anmälan är bindande.          Välkomna!

Ulricehamn
Vi träffas som vanligt den sista tisdagen varje månad. 
Nästa gång den 25 september, 30 oktober och 27 november.
Plats: Oasen i Ulricehamn.
               Välkomna! 

Televeteranerna i Ulricehamns första träff efter 
sommaruppehållet.
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Studiebesök Boråstapeter
Den 14 november kl. 10.00 besöker vi Boråstapeter, Ryssnäsvägen 8 i Borås.
Max 40 personer. Först till kvarn. 
Anmäl dig senast 7 november till Bengt Persson, bengt.glaskulla@gmail.com eller 070-608 48 98. 
            Välkomna!
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I år går tävlingen i Växjö den 20 september.

Tävlingsformen är Trippel.

Intresserade kan anmäla sig till Kjell Engström senast 11 september per tel 070-567 15 09.

Sydsvenska Boulmästerskapet för Televeteraner

Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. Värvningen pågår året ut 2018.

Nya medlemmar
Agneta Nilsson, Borås
Börge Nilsson, Borås
Sten-Olof Svantesson, Ulricehamn

Avlidna medlemmar
Britta Levenby, Borås
Marianne Thonäng, Borås
Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon 033-26 10 00.

Våra lotterier är en viktig del för att finansiera våra olika aktiviteter.
Vi är mycket tacksamma för och tar gärna emot vinster som kan användas i dessa lotterier.  
Kan lämnas till respektive kontaktombud.

OBS! Vänligen meddela adressändringar (bostad, och mailadress) samt telefonnummer till Marie 
Lindström, marie@frista.se eller telefon 033-26 10 00.

Folkuniversitetet

                 Folkuniversitetet anordnar ett antal olika kurser och utbildningar inom flera olika ämnen. De                      
                    anordnar också olika studiecirklar.
Är du medlem i en förening eller har du ett kompisgäng med ett gemensamt intresse som ni vill fördjupa er inom? Hos 
Folkuniversitetet kan ni starta en studiecirkel eller anordna ett kulturarrangemang och få stöd för att bedriva er verksamhet.

Studiecirklar
En studiecirkel består av minst tre personer som ses med jämna mellanrum under en viss tid. Kanske är ni ett band som 
spelar rock, en grupp som spelar teater, ett gäng som tycker om att fotografera eller några som vill studera filosofi? Då kan 
studiecirkeln vara något för er. 

Föreläsningar och kulturarrangemang
Ett kulturarrangemang äger rum vid ett enstaka tillfälle och har en eller flera framförare som uppträder inför publik. Det kan 
röra sig om exempelvis musik-, dans- eller sångframföranden. Föreläsningar, filmvisningar eller konst-/fotoutställningar är 
andra exempel på kulturarrangemang.

Stöd från Folkuniversitetet
Om ni vill starta en studiecirkel eller ett kulturarrangemang hos Folkuniversitetet kan de bidra med
* Administrativt stöd
* Pedagogisk rådgivning
* Utveckling av er befintliga verksamhet/nya verksamhetsidéer
* Viss ekonomisk ersättning för till exempel studiematerial, lokalkostnader, gästföreläsare eller andra kostnader i samband med     
   verksamheten.

Folkuniversigtetet finns inom vårt område i Borås, Skövde, Tibro, Skara och Varberg.
Se vidare på hemsidan: folkuniversitetet.se
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Aktivitetsberättelser
Lidköping-Skara. 

Vi träffades på parkeringen vid klosterkyrkan och på vägen mot Katas muséum berättade Sven-Ingvar om sin 
uppväxt i Varnhem på 40- och 50-talet. Det var tiden innan mobil och internet och andra kommunikationer som 
vi är så vana vid idag.
Sven-Ingvar gick i skolan som låg vid klosterkyrkan och lite närmare kyrkan låg bostaden som organisten 
bodde i. Som barn undrade man över varför han spelade på kyrkorgeln mitt i natten men ingen i byn regerade, 
det var tydligen inte ovanligt. Och barnen i byn var inte alltid snälla. Hyssen var med dagen mått mätt ganska 
harmliga, spela hartsfiol och banka på rutan sedan springa och gömma sig det var ungdomsnöjen på den 
tiden.
En dag när Sven-Ingvar var i skolan kom kyrkvärden inrusande och ropade. Sven-Ingvar kom omedelbart och 
då började tankarna vad har jag gjort nu då, men det var inte 
så farligt han skulle sitta i kyrktornet och vara ögon åt far och en 
farbror som skulle ringa i klockorna för det var begravning och när 
kyrkvaktmästaren vinkade där nere skulle han skicka det vidare till 
far och farbror som skulle börja ring i klockorna när han vikande 
nästa gång skulle de sluta. Det var den tidens kommunikation, 
man kan säga det var direktkontakt med de där uppe.

Efter besöket på museet var det dags för fika i klostercafét. 

Televeteranträff med fika i Varnhem 20 juni.

Rune Gustafsson, Gullmar Svensson, 
Rune Holmqvist, Kenneth Wilenius, Sven--
Ingvar Karlsson, Gert Johansson. Ej på bild 
fotografen Sören Larsson

Till vänster:Katas grav.
Ovan: Utgrävningen av kyrkans krypta från 
1100-talet.



Klubbmästerskap i Boule
Torsdagen den 16 augusti arrangerades årets boulemästerskap på Övrarpsbanorna i Dalsjöfors. Som 
vanligt spelades tävlingen som dubbel och fyra monrad med placeringsmatcher om första till fjärde plats. 
20 spelglada televeteraner kom för att göra upp om äran och första inteckningen i det av herrskapet 
Ahlbergs återuppsatta vandringspris, som består av en automatstation och en manuell växel med telefonist. 
Vandringsprisets värde har stigit, nu sedan träkonstnären Arthur Henriksson gått ur tiden.
Vädret och stämningen var på topp och efter första matchen serverade inhyrda marketenterskan Vivi kaffe 
med nybakat bröd från det nyöppnade surdegsbageriet i Dalsjöfors. När fjärde omgången var avklarad var det 
klart för final. Efter spännande matcher stod Birgitta och Tommy Skog som segrare före Christina och Janne 
Ahlberg. 
Under de rikligt förekommande fikapauserna kunde deltagarna beskåda nostalgiska foton från TIF Borås 
verksamhet, sedan början av sextiotalet samlade av Kjell. Vid prisutdelningen tackade Kjell Vivi med en 
blomma och önskade alla en fortsatt trevlig sommar.

Resultat
1 Birgitta och Tommy Skog
2 Christina och Janne Ahlberg
3 Inga-Lill Gustavsson och Lennart Nilsson
4 Britt-Marie och Arne Byhlin
5 Solveig och Sune Karlsson
6 Gun och Kjell Engström
7 Inger och Christer Green
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Några bilder från den årliga Boulematchen mot Jönköpings Televeteraner som inte kom med i förra numret.

1. Kjell tackar arrangörerna för en       
    trevlig dag.
2. Yngve, Kjell Barbro o Ingalill 
3. Ingalill och Kjell
4. Några boulspelare Fo
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1. 

3. 

2. 

4. 
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Glada pristagare, fr v: Britt-Marie, Arne, 
Janne, Christina, Birgitta, Tommy, Inga- Lill 
och Lennart
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Lite smått och gott

Detta är för framförallt för er som 
lever i Skarborg. 

Platser i Skaraborg

1  Matjord- Vattensamling
2  Manlig – Försvarsvärn
3  Form av är (kan ni er grammatik)
4  Boplats för skaparen
5  Kornhus- Klöveråker
6  Skogsdunge- Vattentäkt
7  Vacker decemberflicka
8  Krälande insekt
9  Ej nej
10  Grönskande mindre ställe
11  Höjd med keps
12  Holme som ej håller tätt
13  Kan dom säga som har ett hem
14  Mineral- liten gård
15  Kexsort-  större ort

Rätt svar se sid 10.

Konflikt ang vårdnad av barn
Ett äkta par har tagit ut skilsmässa och står inför skranket och tvistar om 
vem som ska ha vårdnaden om deras gemsamma dotter. Båda parter 
försöker med allehanda argument. Till slut säger mannen:
- Om jag stoppar i en tia i en automat och får ut en chockladbit vems är 
chocklabiten min eller automatens.

Egon som jämt var full var ute och gick. Då kom pastorn som frågade 
-Full igen ?
-Det gör inget pastorn.  Det är samma tillstånd här.

Det är alldeles tyst vid kaffebordet på en arbetsplats (tveksamt om det 
var på AC i Borås). För att få igång ett samtal frågar Bengtsson den nye 
medarbetaren
- Fiskar du ?      
- Nej jag försöker bara att röra sönder sockerbiten

Tidningsgrodor

Kanal 5 har, enligt obekräftade uppgifter, satsat över 50 kronor på ”Big 
Brother”.
Dagens Nyheter

Gärningsmannen hade tagir sig in genom ett fönster och förgripit sig på 
en tv.
Smålandsposten



8

Bilder från förr

Bilden visar 6 st förväntansfulla resenärer på 
Töreboda station som är på väg till Henry Aronssons 
pensionsavtackning på Mösseberg i Falköping.
Från vänster: Björn Bjurén, Rune Björck, Tomas 
Malmsten, Lennart Engvall, Billy Bjuren och Ingvar 
Gustavsson.

Bilden är tagen inför AXE-byggnationen i Skövde.
Främre raden fr v: Conny Johansson, Billy Bjurén, Rune 
Björck,Tomas Malmsten, Björn Bjurén.
Bakre raden: Anders Rydberg, Uno Persson, Svante 
Blomgren, Stig Ljunggren, Erland Andersson. Den person 
som endast syns delvis är Lennart Engvall.

Bilder från åskfelet på landskabel mellan Skara och Gudhem 1976.
Åskan slog ner i en björk i Bjärklunda (bilden längst till höger övre raden) och plöjde en fåra i marken ca 50 meter och 
ner i landskabeln. Det luktade bränt krut när vi grävde upp jorden.
Bilder från vänster till höger övre raden: Rune Björk övervakar när Börnapetter jobbar, Börnapetter lyssnar efter par i 
omspinningen, Rune lyssnar efter par i omspinningen. Nedre raden kafferast i Bjärklunda Börnapetter, Sören och Rune. 
Handgrävning efter kabel Sören, Börnapetter, Rune.
Arbetet pågick i två månader, ett 70 tal felställen och utbyte av 30 meter kabel för en enda åsksmäll. Det var det glada 
70-talet för en kabelreparatör.
Fotografen var Bror Östh.
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En berättelse om 30-talet från Arthur Henriksson, Herrljunga.

(Vi hittade denna berättelse i gamla dokument och den kan ha varit införd i vår tidning för länge sedan)

Den 8 april 1938 var vi några stycken som fick börja vid Telegrafverket i Borås. Första tiden var arbetet förlagt 
till Borås, men så fick laget order att bege sig till en ort utanför staden. En bil lastades med verktyg och 
diverse materiel och så många av laget som fick plats, resten av laget cyklade.
När dom som cyklade kom fram hade dom som åkte bil ordnat logi men inte fått löfte om mer än 12 och då 
vi var 15 var det 3 som blev utan. Dom 3 yngsta, bland dem jag, blev utan. Ni får ligga under presenningen, 
sagt och gjort, vi tog en presenning , vandrade ut till skogskanten och ordnade en liggplats.

Efter att i lanthandeln ha inköpt 1 bräckekorv och några brödkakor var vi redo att möta framtiden. En av oss 
var inbiten friluftsmänniska och hade både tält och kok-utrustning. Dom tar jag med på måndag så bor vi fint.

På kvällen var vi ute och träffade byggdens ungdomar och då berättade dom att dom brukade dansa på 
Johannesa loge och vi var välkomna. Vi var inte storbjudna.  Johannes son  Emil var musikant, munspel. 
Johan på Snippen var högaktuell, Drömmen om Elin, Lyckobringaren, Du gamla Du fria och Marseljäsen m.fl. 
låtar hade han på sin repertoar. Att alla inte passade att dansa till betydde inget. Vi prisade Emil storligen för 
hans musik. Övriga deltagare var Elsa Andersson, Lisa Larsson, Johan i Gutegården och Allan Persson m.fl. 
som jag glömt namnet på.

Tungt arbete och sena kvällar gjorde att vi försov oss. Första gången förman kom och väckte oss skrattade 
han, men andra gången talade han om att några sömntutor hade han inte användning för. Vi förstod allvaret 
och köpte väckarklocka. 

Övriga lag kom ofta med spefulla förfrågningar om vad matsedeln på restaurang Skogsbrynet kunde bestå 
av. Vi hittade på olika maträtter men vi kunde inte namnet på så många så det blev besvärligt. Vi uppdrog 
då åt hemmavarande,  mor, syskon och bekanta att upprätta matsedel för hela veckan, bestående av förrätt, 
varmrätt och dessert, och det gjorde dom med den äran . Maträtter som vi aldrig hört talas om, än mindre 
kunde uttala, men även som lättuttalade som soppa kokt på en spik och den Indiska rätten av huggna 
kvinnofingrar. Sedan ålåg det jourhavande köksmästare att uppläsa listan för hela laget.

Vid ett tillfälle var det ett mycket svår-uttalat ord som han fick upprepa flera gånger och för var gång blev det 
olika. Han ansträngde sig så att käkpartiet gick i baklås och han kunde inte få fram ett ord. Vi var överens 
om att han måste till läkare, men en äldre kamrat hade ett förslag, ta ett klockspett, gå bort till en stor sten 
och dräm spettet det värsta du orkar mot stenen. Den drabbade gjorde så och munnen blev återställd. Så 
fortsatte det med olika spex och det var aldrig tråkigt.

Men så var sommaren slut och hösten kom med ideligt regnande och i november kom snart ock kylan. Det 
var inte så roligt längre.

Så kom det vi visste skulle komma. En lapp på vilket det stod: ”På grund av arbetsbrist uppsäges Ni från 
Eder anställning vid Telegrafverket från den 25/11 1938 efter arbetstidens slut.” Då hade vi bestämt oss så vi 
tog varandras händer och lovade dyrt och heligt: Aldrig mer Telegrafverket.

Så gick vintern. I mars kom ett brev: Ni kan erhålla anställning vid Telegraf-
verket från den 8 mars. Samling på förrådet kl. 8. Så stod vi 3 där igen och 
glodde på varandra. Vi som aldrig skulle börja mer vi hade lärt oss uppskatta 
det fria livet och goda kamratskapet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arthur var ju känd som en mycket duktig träsnidare. Han dokumenterade 
många olika arbetsmoment med sina figurer. Här en stolpresning som
gjordes för hand.
Hans figurer finns nu att beskåda i Arthur Henrikssonrummet i Herrljunga 
kulturhus.                                                          Denna skapelse innehar Bengt Persson 
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1. Mullsjö                                    
2. Karlsborg                             
3. Vara
4. Gudhem
5. Axvall
6. Lundsbrunn
7. Fagersanna
8. Larv
9. Hjo
10. Grästorp
11. Mösseberg
12. Läckö
13. Habo
14. Stenstorp
15.  Mariestad


