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Närvarande: Marita Svantesson och Carmen Hergens Muséet, Eva Hermansson, Birgitta 

Abrahamsson, Gun-Inger Wikström, Birgitta Hallberg, Elisabeth Bagge, Birgith Svensson, Eva-

Lena Berglund, Bella Vista, Lars-Magnus Olovson Ordförande, Dorotea Westbring Kassör, Reneé 

Bengtsson Aröds kvarn och Anna-Clara Olofsson Hemsidan. 

 

Mötet öppnas 

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

 

Vår och sommarprogrammet gicks igenom se bilaga 1. Några uppgifter är kvar att lösa: 

 

10 maj - Marita kontaktar Torkel om Fågelmorgon.  

12 maj - Inger Karlsson kontaktar Uddevalla Trädgårdsamatörer om Aröds kvarndag även Renée 

Bengtsson kontaktar utställare. 

8 april -  Kura skymning i Hemgården som är bokad och vi har kaffeservering som vanligt. 

20 maj 13.00 – Vandringen med Forshälla Hbf blir en rätt krävande vandring. Samlingsplats ej 

klar, kan bli Vassbo, Ivarsbo, Lilla fjället. 

6 juni – Dansare och Spelmän tillfrågas om medverkan på torget av Birgitta Abrahamsson. 

16 juni – Bella Vista öppnar 10.00 –  

28 juni och 9 augusti – Restenäs smedja är öppen med fikaförsäljning Anders Rasmusson är 

tillfrågad. 

7 july – Bygdens dag – utställare, hantverkare som vanligt och i år planeras tunnbrödsbakning och 

kärna smör i kvarnen. 

4 Vandringar i sommar är beslutade, 2 juli Broar i fokus, bilresor Lars-Magnus Olovson, 16 juli 

Knipen Rolf Hermansson Berg tillfrågas, 23 juli Korsviken Eva och Rolf Hermansson och 30 juli 

Grinneröd Marita Svantesson och Lars-Magnus Olovson. 

Samlingsplats för samåkning blir pendelparkeringen vid busstationen 17.45. 

 

Kvarnkvällarna 6 augusti Birgitta Rasmusson tillfrågas om hon vill komma. Allsångskvällen 

avslutar sommarprogrammet 13 augusti, Anna-Clara tar hjälp av spelmän från Uddevalla 

Ukuleleklubb. 

 

3 onsdagskvällar blir det kyrkkaffe på Lyckorna torpet. 4 juli Anna-Clara, 11 juli Birgith och 18 

juli Marita ser till att serveringen är öppen 18.00 – Det blir soffgrupper som alltid står ute 

sommartid framför torpet. 

 

Årsstämmans innehåll gicks igenom och diskussion om vem som bakar vad och listor skapades. 

Eva och Birgith är ansvariga för att det handlas det som behövs. Det kommer att finnas brynost 

och äggost till försäljning. Provsmakning av Krabbelurer erbjuds. 

 

Lotterier, ICA sponsrar som vanligt med ett blomsterlotteri. 

 

Vi annonserar i 7 dagar, Bohusläningen, Ljungskile Samhällsförening. 

 

Lars-Magnus åker upp till Backamo och tar bilder på tavlor och kulisser som finns där och dessa 

visas på en fotoutställning. Vi räknar med många intresserade ca 200 av Cecilia Trolins 

information och årsstämman börjar efter frågestunden. 
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Inbjudan till årsstämman se bilaga 2 skall tryckas av Vuxenskolan tillsammans med 

vår/sommarprogrammet detta sänds med fakturan på medlemsavgiften till alla medlemmar 

Anna-Clara och Dorotea ordnar detta. 

 

Kyrkan kommer att bekosta en skylt vid skeppssättningen vid Ljungs nya kyrka. 

Det kan bli en resa för alla medhjälpare i föreningen till Marstrands Hembygdsförening i maj eller 

juni. 

 

Nästa möte för Programkommittén blir 3 april 16.00 på Bella Vista. 

Vid pennan Anna-Clara Olofsson 


