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Närvarande: Marita Svantesson och Carmen Hergens Muséet, Ingemar Nordmark Foto,
Eva Hermansson och Gun-Inger Wikström Ljungs Byalag, Birgitta Hallberg Bella Vista,
Gun Klingwall Resteröds byalag, Lars-Magnus Olovson Ordförande, Pelle Magnusson
sekreterare, Rolf Hermansson Aröds kvarn, Rolf Hermansson och Rune Löfving Byggnadskommittén och Anna-Clara Olofsson Hemsidan.
Mötet öppnas
Lars-Magnus Olovson hälsar alla välkomna till mötet med programkommittén. Vi informerades
om en förändring i styrelsen då Håkan Johansson avgått med omedelbar verkan. Till styrelsemötet
12 januari är valberedningen inbjuden, även ordförande för Backamostiftelsen.
Alla kommittéers ledamöter väljs på årsmötet. För att vara med och hjälpa till vid våra evenemang
krävs inte att man är knuten till något byalag eller någon kommitté. Det kommer att finnas schema
över årets evenemang och där framgår vilka som valt att ställa upp. Får man förhinder får man
skaffa ersättare. Lars-Magnus tar fram ett schema.
Vi fick god kritik för årets kalender då den innehåller en bra blandning på gammalt och nytt. Vi
skall sträva efter att vara mer med när det händer och föreviga med bilder. Det var uppskattat att
Minnesbilder blev färdigt till julmarknaden. Stor försäljningssuccé på ICA där man säljer både
kalendern och Minnesbilder, hittills har de sålt 154 stycken. Det är många affärer som säljer åt oss.
Vi fortsätter att även i år ha Minnesbilder och kalender klara till julmarknaden.
En tillbakablick gjordes för de senaste evenemangen. 25 november ”Ljusa Ljungskile”. Berättelser
om klokt, roligt och tokigt, Kerstin Thuresson berättade på Bella Vista som tyvärr inte fick så
många besökare då ”Ljusa Ljungskile” uteblev som en gemensam satsning i samhället.
Stor tillströmning på julmarknaden, Lördag 3 december. 130 besökare till ”Jul på Bella Vista”.
Inte lika stort intresse på lördagen 10 december.
Kommande evenemang:
15 januari - För att ha julgransplundring så behövdes en gran. Madde och Renée fick ta ut den
gamla som inte hade några barr kvar och ordnade med El och fritid som skänkte ny gran. Ingemar
for till Hjärtum för att hämta den. Stort tack för dessa insatser. Det blir godispåsar till barnen och
mycket godis att plundra i granen. Gratis för barn upp till och med 12 år.
Stefan Bergendahl kommer att berätta om gamla jultraditioner innan granen plundras.
22 januari – ”Kura skymning på Bella Vista” Så föddes Ljungskile. Bildberättelse om Casimir och
Amanda. JWC Kock. Stefan Edman med gäster underhåller.
26 februari – ”Kura skymning” ersätts till annan plats. Pernilla Toll och Olle Jörsved berättar om
Ljungskile Trikå och visar runt i f.d. Resteröds Trikås lokaler. Vi ordnar med fika i deras lokal.
18 mars – Årsstämma med tema Ångbåtar. Ingemar efterlyser på sociala medier om det finns
några som vill visa upp sina modeller eller tavlor. Rolf Hermansson Korsviken har varit i kontakt
med Sjömanshuset men fick tyvärr inte några där att kunna komma och berätta eller låna ut något
ur sina samlingar. Rune Löfving kontaktar sin svåger Kjell som kan berätta om ”tändkulemotorer
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och allmogebåtar”, vi hoppas att han kan komma och berätta i max 45 minuter. Lars-Magnus
informerade om en intressant skrift ”Träbiten” som innehåller mycket om detta tema.
Vi tror att detta kan bli ett intressant upplägg då det funnits flera varv i närheten och sågverket har
byggt båtar.
Som förtäring kan erbjudas citronsaft som var ett viktigt tillskott av C-vitamin för folk till sjöss.
Förr i tiden då det inte fanns citroner i Sverige så var det äpplen som gällde för vitamintillskott.
Ett smakprov på ångbåtsbiff eller sjömansbiff är också på förslag. Godisbåtar hallon-lakrits.
Lars-Magnus kontaktar Susanna på Havsdelikatesser ifall hon skulle vilja ha provsmakning och
även kunna sälja sina sillprodukter.
Vi resonerade om möbleringen av Ljungskilegården, det går att tänka nytt och kanske möblera om
under dagen, vid ett föredrag kan biosittning vara lämpligare. Vi efterlyser även gammaldags
planscher över fiskar som kan visas upp.
Vi har sedan Våffeldag 25 mars och en ”Kura skymning” 9 april med Stefan Bergendahl som
berättar om påsktraditioner, vi försöker att hitta på någon ”ägg-förtäring” till detta på Bella Vista.
Vår-sommarprogram skall vara klart för tryckning i samband med inbjudan till Årsstämman.
Sven Hergens har givit oss en utmärkt lista för olika evenemangsförslag och många av dessa
kommer att genomföras, se bifogad sida.
Vi såg på olika förslag till annonsering och det är viktigt att dessa ”plastas in” ifall de sätts upp
utomhus. Idag finns en inplastningsmaskin i föreningen. Layout är viktig, vad är det vi vill visa,
riktlinjer för annonsering tas upp gemensamt. Våra affisher är att ses som våra löpsedlar. Viktigt
att rätt information hinner komma ut till 7 dagar och UddevallaPosten i god tid.
Förslag från Rolf Hermansson Berg att vi gör en inbjudan till skolorna när höstterminen startat –
lagen om folkskola är nu 175 år. Forshälla hembygdsförening gör detta varje år. Vi jobbar och
spånar vidare med förslaget.
Alla föredragshållare kommer att få en Ljungskiletomte för sin insats. Lars-Magnus köper in ett
antal som vi dessutom kan ha till försäljning.
Eventkommittén upphör. Programkommitténs uppgifter blir mer verkställande. Förslag finns att
byta namn till Evenemangskommitté.
Det är viktigt att alla byalag och kommittéer sammanställer sin årsberättelse snarast och sänder till
Pelle Magnusson.
Nästa möte blir 14 februari 16.30 på Bella Vista.
Vid pennan Anna-Clara Olofsson
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Bilaga från Sven Hergens ”Livet är ständigt lärande”

Några programidéer ur min egna fatabur;
Föryngra din trädgård
Vi är många som upplever att trädgården har blivit en börda för oss.
Hur kan vi göra det enklare så att det inte kräver så stor arbetsinsats
och att vi kan lämna trädgården för en resa.
Växter har blivit för stora eller för gamla hur föryngrar man.
Föreläsare ?

Museets dag
Museet har mycket spännande i sina samlingar.
Några berättar och lyfter fram föremål med en egen historia.

Fotoarkivets dag
Fotodokumentationsgruppen berättar om foton från en viss del av bygden.
En tävling: De som vill och kan får i uppgift att under en timma dokumentera
ett ämne som rör något lokalt.

Strandöns dag
Besök under sakkunnig ledning

Restenäs ö´s dag
Besök under sakkunnig ledning

Simmersröds dag
Gårdens historia och stiftelsens ändamål och hur det styrs och administreras idag

Botanisk lokal
Besök på en lokal där sakkunnig berättar.

Växter som du inte ser (lägger märke till)
Det finns massor av växter som vi inte lägger märke till för att de är för små och oansenliga.

Kyrkogårdsvandringar
Vi promenerar på en del av en kyrkogård och vi hjälps åt att berätta om gravarna och vad de som ligger där har gjort
och informerar om vad som blivit bestående.

Rättsväsendets lokalhistoria
Vilka var ämbetsmännen, vilka var förövare och offer?

Fattigvårdens lokalhistoria
Lokal organisation och var fanns lokalerna?

