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Närvarande: Marita Svantesson och Carmen Hergens Muséet, Ingemar Nordmark Foto, Eva
Hermansson Ljungs Byalag, Rene Bengtsson och Birgitta Hallberg Bella Vista, Rolf
Hermansson Aröds kvarn, Elisabeth Bagge Resteröds byalag, Ingrid Fuxvall Grinneröds byalag,
Lars-Magnus Olovson Ordförande, Dorotea Westbring kassör och Anna-Clara Olofsson
Hemsidan.
Mötet öppnas
Lars-Magnus Olovson hälsar alla välkomna till mötet med programkommittén.
Förslag om att anordna en träff där vi gemensamt med styrelsen, byalag och kommittéer går
igenom arbetsuppgifter och ser vad som kan förbättras. Vi behöver hjälpa varandra vid olika
arbetstoppar. Ett bra exempel är Bella Vista inne där man lagt upp schema och fördelat
sommarens lördagsöppna serveringsuppgifter på personer även utanför kommittén. Datum för
denna träff är ej bestämt.
Genomgång av nyss genomförda evenemang:
Tack till Eva Hermansson som höll ett fint tal till våren på Valborgsmässoafton. Det fungerade
att kören stod på trappan till kvarnen, dock gjorde regnet att högtalarna ej kunde placeras på
längre avstånd. Korvförsäljningen gick bra till de ca 300 som trotsade vädret. Det finns nu
mycket korv över som kan bli lämpligt till städdagens insatsstyrka.
Torkel Torkelsson höll en fin vandring på gökottan och denna gången fick gruppen höra göken.
Aröds kvarndag hade en regnig dag och då blev det endast ett 40-tal som fikade av de ca 200
besökarna.
Kommande program: Måndag 6 juni Nationaldagsfirande på torget
Bella Vista serverar kaffe och nationaldagstårta 16:00 – 20:00. Muséet med handelsboden
öppnar för sommarsäsongen. Nya köket invigs. Vi har fått tillstånd att tåga från stationen fram
till torget. 18:00 Nationaldagstal på torget, Rolf Hermansson Berg. Ingen kör ställer upp utan
Anna-Clara delar ut sångblad och Ljungskile dansare och spelemän underhåller.
Varje lördag efter Nationaldagen t.o.m. augusti mellan 10:30-14:00 serverar Bella Vista kaffe
och våfflor, museet med handelsboden är öppet och tillfälle ges att se fotoarkivet. Stängt
Midsommardagen och Hembygdsdagen. 2 Juli Melodikryss på Bella Vista. 9.45-11.00
Kaffe med våffla 50 kronor.
Tisdag 5 juli 10:00. Städdag på Lyckorna Torp. Många uppgifter finns att utföra enl lista.
Lördag 9 juli är det Bygdensdag Temat för året är kustfiske med utställning av redskap, Rolf
Hermansson Berg beskriver hantering.Öppet 10.00 – 15.00 med aktiviteter och utställningar av
konsthantverkare och foton på Lyckorna torp och kvarn. Underhållning av Ljungskile dansare
och spelemän. På logen serveras det mat och i trädgården erbjuds fika med hembakat.
Försäljning av böcker och tidskrifter, fiskdamm för barnen, mm. Försäljning av Stefan Edmans
nya bok ”Historien om Ljungskile” pris 200 kronor. På Vadet är det bakning av brödkakor.
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Onsdag 13 juli klockan 19.00 håller Ingrid Lomfors föredrag om judendomen i Ljungs gamla
kyrka. Kaffeserveringen öppen på Lyckorna torp.
Måndag 18 juli klockan 18.00 Vandring med Stefan Edman på Vällebergsvägen och möjlighet
att fika på Bella Vista där ostfralla finns att köpa till kaffet.
Torsdag 21 juli mellan17.00-20.00 Smed i arbete. Restenäs smedja är öppen och Resteröds
byalag har hand om kaffeserveringen.
Måndag 25 juli klockan 18.00 Kvarnkväll, Carmen frågar Janne Bark om han kan berätta om
musslors liv.
Onsdag 27 juli klockan 19.00 håller Stefan Edman föredrag om Martin Lurther i Ljungs gamla
kyrka. Kaffeserveringen öppen på Lyckorna torp.
Måndag 1 augusti klockan 18.00 Kvarnkväll vid Lyckorna torp och kvarn. Tema: smakprov av
3 olika kaffesorter av Zoegas fabrikat med tårtbuffé.
Torsdag 4 augusti mellan 17.00-20.00 Smed i arbete. Restenäs smedja är öppen och Resteröds
byalag har hand om kaffeserveringen.
Måndag 8 augusti klockan 18.00 Kvarnkväll vid Lyckorna torp och kvarn. Anna-Clara
Olofsson och Ann Rutgersson inbjuder till allsång. ”Tag med instrument och höj stämningen”.
Lördag 13 augusti Bussresa till Åmål. Klockan 8.00 från Ljungskile. Besök på Trollebols
kvarn, Åmåls Industrimuseum och Hembygdsmuseum, pris 450:- (lunch och fika ingår)
Anmälan sker genom att betala in på föreningens plusgiro och ange namn och telefonnummer.
http://www.ljungskileorten.se/?tribe_events=bussresa-till-amal
Måndag 15 augusti klockan 18.00 Vandring med Stefan Edman ”Gårdarna runt Kilen”.
Lördag 27 augusti Kulturvandring. Tipspromenad vid Skarsjövallen. En lördag då
föreningar i Ljungskile samarbetar under temat ”Hälsa, Sport och Kultur”.
Lördag 24 september mellan 10:30-14:00 håller Bella Vista med kaffe och smakprov på våffla,
museet med handelsboden är öppet. Vi deltar i Matvandring i Väst.
Söndag 23 oktober klockan 16:00 Kura Skymning på Bella Vista. Innehåll ej bestämt. LarsMagnus frågar Niklas Åberg om han vill berätta om ”8 fjordar”. Kaffeserveringen börjar 15.00.
Fredag 25 november Lussekaffe på Bella Vista. ”Ljushuvuden eller tokskallar? Kerstin
Thuresson´s berättelser om klokt, roligt och tokigt”. Kaffeservering från klockan 17.00 med
pepparkakor och lussekatter även julmust finns att tillgå.
Lördag 3 december Jul på Bella Vista. klockan 10.00-15.00 Kaffeservering, glögg.
Skinksmörgås, mjuk kaka, pepparkaka. Lotteri.
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Lördag 10 december Jul på Bella Vista. klockan 10.00-14.00 Kaffeservering, glögg.
Skinksmörgås, mjuk kaka, pepparkaka. Lotteri. ( Nobeldagen ).
Innan mötet avslutades så framkom önskemål om att kunna ha temporära utställningar, typ
galgar, grytlappar, adventskalendrar. Vi har skärmar så det kan hanteras i det mindre rummet.
Just nu pågår en utställning om ”Hörneboa” Nordströms hörna inne på ICA Rosins och det finns
önskemål att utställningen även kan flyttas till Sofiedal. Även Arödsdal är nu öppet och det
önskas att våra Minnesbilder finns tillgängliga på våra Servicehus.
Vi får nu ytterligare 200 ex upptryckta av vårt informationsblad från Studieförbundet
Vuxenskolan och vi kommer att kunna erbjudas informationsutrymme på det nya ICA
Supermarket, liknande det vi har i Laxbutiken.
Styrelsen bjuder in till ett arbetsmöte för ”brainstorming”, långsiktig planering med 5-årsplan.
Kommittéer och byalag kommer med förslag på hur vi kan bli bättre, mer samarbete önskas.
Nästa möte blir 28 juni 2016 på Lyckorna torp kl. 16.30
Vid pennan Anna-Clara Olofsson

