
     Ljungskileortens Hembygdsförening  Sommar program 2017  

 

Varje lördag t.o.m. augusti mellan 10:30-14:00 serveras det på Bella Vista kaffe och våfflor,  

museet med gammaldags handelsbod är öppet och tillfälle ges att se fotoarkivet.  

Dock inte Midsommardagen och Bygdens dag 8 juli. 

Måndag 26 juni 18.00 Vandring på Strandön med Bo Eriksson från Uddevalla Botaniska förening  

samling 17.45 vid Ljungskile busstations pendelparkering för samåkning. Medtag egen fika. 
 

Onsdag 28 juni 10.00. Städdag på Lyckorna torp och kvarn. Alla mycket välkomna att hjälpa till. 

 

Fredag 30 juni Ljungskile Seglarfest. Sven Hergens leder en kortare vandring på Lyckorna 16.00. 
 

Lördag 8 juli 10.00. Bygdens dag Skolan är 175 år och det firar vi med gammaldags skola och lekar för barnen. 

11.00 Berättar Göran Klang om skolans historia och Ann Klang är barnens lärarinna.  Jenny Sjöfelt Holgersson är 

lekledare.Vi har fiskdamm vid lekstugan som Agnes Johansson tar hand om. 

11.30 Berättar och visar Ingrid Kennborn ätliga ogräs, vi ges smakprov och recept.  

I år har vi många hantverkare på plats, inne i torpet finns Ljungskile dansare och spelmän med sina hantverk. Ute 
på gårdsplanen och i kvarnbyggnaden visas linberedning, målade glas, träslöjd, hemvävda trasmattor, stickat mm. 

Vi har biodlare, ägg o grönsaker, marmelader och skorpor, olika ostar, surdegsbröd, jordgubbar, många utställare 
som erbjuder fina varor till försäljning. I Vadet pågår bakning av brödkakor till försäljning. 

Inne på loftet serveras traditionsenligt sillen och till efterrätt brynosten eller ostkakan. Kaffeserveringen framför 
torpet erbjuder hembakade godsaker. Dessutom lotterier. 

 Måndag 17 juli Vandring med Stefan Edman, Historien om Ljungskile, samling Bella Vista 18.00.  

Det ges möjlighet till fika på Bella Vista innan vandringen börjar. 

 

Måndag 24 juli Vandring i Ulvesund med Olov Olovson. Samling i Växthuset Ulvesund kl 18.00.  

Det ges möjlighet till fika i Växthuset kaffe/te kanelbulle   35:-, Kaffe/ te , äggost   49 :- 

Anmälan om fika till Mille 0522 20724. Vandringen börjar 18.30. 
 

Torsdag 27 juli Smed i arbete. Restenäs smedja öppet, kaffeservering 17.00- 
   
Måndag 31 juli vandring eller kvarnkväll vid Lyckorna torp, program meddelas senare. 
 

Torsdag 3 augusti Smed i arbete. Restenäs smedja öppet, kaffeservering 17.00- 
 

Måndag 7 augusti vandring eller kvarnkväll vid Lyckorna torp, program meddelas senare. 
 

Måndag  14 augusti Kvarnkväll vid Lyckorna torp och kvarn. Anna-Clara Olofsson och Ann Rutgersson 

inbjuder till allsång. ”Tag med instrument och höj stämningen” 18.00 – 

 

Lördag 26 augusti Ljungskilekalaset på Skarsjövallen då vi har en tipspromenad 16.00-19.00  

 

Torpet på Lyckorna har kvällsöppna onsdagar från 5 juli – 2 augusti då det ges möjlighet att fika, 19.00- 

 

Information om vårt program kommer att publiceras via annonsering, i 7 dagar och TidningenVästsverige 

samt  på vår hemsida http://www.ljungskileorten.se/ 

Vårt program genomförs i samarbete med  

http://www.ljungskileorten.se/

