
 

 

Ljungskileortens Hembygdsförening 
Möte Programkommittén. 

 

8 november 2016 

Bella Vista 
Sida 1 av 2 

 

Närvarande: Marita Svantesson och Carmen Hergens Muséet, Ingemar Nordmark Foto, Eva 

Hermansson Ljungs Byalag, Rene Bengtsson och Birgitta Hallberg Bella Vista, Elisabeth Bagge 

Resteröds byalag, Lars-Magnus Olovson Ordförande, Rolf Hermansson Aröds kvarn, Rolf 

Hermansson Byggnadskommittén, Anna-Clara Olofsson Hemsidan. 

 

Mötet öppnas 
Lars-Magnus Olovson hälsar alla välkomna till mötet med programkommittén.  

 

Innanfönster har kommit på plats på Bella Vista och inom kort skall belysningen ha förbättrats 

både inom och utomhus. 

 

Carmen framför vårt tack till Sven som ordnat med belysning på den gamla stenbron vid Ljungs 

gamla kyrka. 

 

Minnesbilder och Kalender 2017 skall vara klara och möjliga till försäljning vid julmarknaden. 

Julgran är beställd. En hel del julkort har samlats in och skall visas på utställningstavlan. 

 

Risk för halka på trottoaren utanför Bella Vista. Kommunen slutar med sin skottning ovanför 

järnvägen och kontakt skall tas (av vem?) för att få resterande trottoar skottad förbi Bella Vista. 

 

De vita utemöblerna står kvar i snön och dessa bör magasineras på annan plats under vintern och 

rampen vid entrén är ännu ej på plats. Bör vara klart innan berättarkvällen 25 november. 

 

Som bilaga finns en sammanställning över olika arbetsuppgifter som fördelats för de närmast 

kommande evenemangen. Julskinka till smörgåsen bör beställas från vår nyöppnade charkaffär.  

 

Kommande evenemang: 

Fredag 25 november Ljusa Ljungskile. Berättelser om klokt, roligt och tokigt, Kerstin Thuresson 

berättar på Bella Vista 18.00. Kaffeservering från klockan 17.00 med pepparkakor och lussekatter 

även julmust finns att tillgå. Carmen meddelar Kerstin om tiden. 

 

Lördag 3 december  Jul på Bella Vista. klockan 10.00-15.00 Kaffeservering, glögg. 

Skinksmörgås, mjuk kaka, pepparkaka. Lotteri.  

 

Lördag 10 december  Jul på Bella Vista. klockan 10.00-14.00 Kaffeservering, glögg. 

Skinksmörgås, mjuk kaka, pepparkaka. Lotteri. (Nobel dagen). Utställning. 

 

Söndag 15 januari Julgransplundring på Bella Vista 15.00. ”Efterjultraditioner” på ”Kura 

Skymning”. Marita tar kontakt med Marika på Bohusläns museum. 

 

Söndag 26 februari ”Kura Skymning” på Bella Vista 15.00. Johan Ekström och Stefan Edman 

berättar om J W C Koch 16.00 vi har fått bilder, föremål och mynt.  

 

Lördag 18 mars Årsmöte i Ljungskilegården. Årsstämmans tema är fortsatt Båttrafiken här på 

kusten. Tändkulemotorer ljudinspelning finns. Lars-Magnus tar kontakt med Ångbåtssällskapet 

och Rolf Hermansson Korsviken tar kontakt med Sjömansmuseet. En utställning av modeller och 
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bilder önskas och kanske någon film. Något smakprov med anknytning till citroners viktiga 

Cvitamin som räddade många som arbetade ute till havs. 

 

Vi kommer att kunna visa Sofie på årsstämman – dataprogrammet som nu är uppdaterat och vi 

arbetar med att lägga in fler bilder och föremål i databasen som kommer att bli tillgänglig för 

allmänheten. Idag finns där över 2500 föremål och över 4500 fotografier. 

 

Lördag 25 mars Våffeldags på Bella Vista. 10.30 – 14.00. Museet med gammaldags handelsbod 

är öppet och tillgång ges till fotoarkivet. 

 

Söndag 9 april ”kura skymning” på Bella Vista, berättarkväll om Påsktraditioner. Anna-Clara 

frågar Stefan Bergendahl om han kan ställa upp. 

 

Söndag 30 april Valborgsmässofirande vid Lyckorna kvarn 21.00 tänds brasan. Anna-Clara 

kontaktar Pernilla för hjälp och lån av förra årets ljudanläggning. Kören Fräknarna sjunger. 

 

Torsdag 25 maj Gökotta med Torkel Torkelsson, tider och samlingsplats meddelas senare. 

 

Tisdag 6 juni Nationaldagen firas traditionsenligt på torget. Nationaldagstårta på Bella Vista. 

Lars-Magnus frågar Magnus Jakobsson om han kan hålla talet till våren eller nationen.  

 

Ordförande tackade Marita för den goda kakan. 

Även vid detta möte saknades några kommittéers representanter. Det bör alltid vara minst 1 person 

från varje byalag/kommitté. Anteckningarna från mötet läggs numer ut på hemsidan 

http://www.ljungskileorten.se/?page_id=174 

 

 

Nästa möte blir tisdag 10 januari 2016 på Bella Vista kl. 16.30  

 

Vid pennan 

Anna-Clara Olofsson 

http://www.ljungskileorten.se/?page_id=174

