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Närvarande: Marita Svantesson och Carmen Hergens Muséet, Eva Hermansson, Gun-Inger 

Wikström, Birgitta Hallberg, Birgith Svensson, Bella Vista, Lars-Magnus Olovson Ordförande, 

Ingemar Nordmark fotokommittén, Reneé Bengtsson och Rolf Hermansson (Berg) Aröds kvarn 

och Anna-Clara Olofsson Hemsidan. 

 

Mötet öppnas 

Lars-Magnus Olovson hälsar alla välkomna till mötet med programkommittén och börjar med att 

tacka alla för en mycket bra genomförd lördag i Ljungskilegården på årsstämma och öppet hus 

som lockade ca 200 personer.  

 

Vår och sommarprogrammet gicks igenom och det senaste ligger alltid ute på hemsidan. Eftersom 

vissa evenemang ej är helt klara vid publiceringen så är listan preliminär. I fortsättningen anges 

datum då den uppdaterats. Några uppgifter kan vara kvar att lösa: 

 

10 maj - Marita har kontaktat Torkel om Fågelmorgon och Stefan Edman medverkar. 

  

12 maj - Aröds kvarndag kan få ett fåtal utställare då våren är så sen i år – förslag att fråga om 

intresse finns bland hantverkare, smide etc. Rolf H och Renée kontaktar utställare. 

 

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

Birgith, Eva och AnnaClara tar serveringen. Inträde som vanligt 50:- för föredrag o fika Dorotea 

tillfrågas om medverkan att ta emot betalningar. 

 

30 april Valborgsmässoafton, eventuellt tar Kaprifolkören med sin ljudanläggning. Vår anläggning 

som hämtats hos Studieförbundet Vuxenskolan har headset och kan användas av talare, ej kör. Jan 

Uddén håller vårtalet. Marita ordnar med fika inne i torpet till kören. Förra året var det stor åtgång 

på kaffe och bullar, även i år säljs grillad korv. Någon eldansvarig skall utses och Reneé frågar 

Åke Strömberg då Sven Hergens har avsagt sig detta uppdrag. 

 

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

klar, kan bli Vassbo, Ivarsbo, Lilla fjället. Birgith frågar sin kontakt om parkering och informerar 

om planerad vandring, man kan även parkera längs med vägen. 

 

6 juni – Dansare och Spelmän tillfrågas skriftligt om medverkan på torget av Anders Krylberg. 

Talare ej klar, olika förslag kom fram. Förslag kom att återuppta seden med Kulturdiplom eller 

införa Träddiplom. Sångblad delas ut som tidigare för att öka på allsången. 

 

16 juni – Bella Vista öppnar 10.00 – på Ljungskiledagen, viktigt att vid alla affischer och annonser 

skall det framgå att museet har gammaldags handelsbod så dess försäljning ökar. 

 

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

tillfrågad. Nu är det klarlagt att föreningen har nyttjanderätt som är löpande. 

 

7 juli – Bygdens dag – utställare, närodlat, hantverkare som vanligt och i år planeras 

tunnbrödsbakning och att kärna smör i kvarnen. Förslag finns att vi kan flytta äggost och brynost 

försäljning och servering till nedervåningen av kvarnen så blir det mindre köer på loftet där man 

äter sill och potatis, vi behöver många frivilliga medhjälpare. 
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4 Vandringar i sommar var beslutade vid förra mötet dock uteblir en till Korsviken 23 juli men 

den veckan är det planerad avtäckning av skeppssättningens skylt med Maria Persson så då 

kommer torpet att ha öppet för servering, 2 juli Broar i fokus, bilresor Lars-Magnus Olovson, 16 

juli Knipen Rolf Hermansson Berg och 30 juli Grinneröd Marita Svantesson och Lars-Magnus 

Olovson. 

Samlingsplats för samåkning blir alltid 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. 

 

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

18 juli Marita och så tillkommer 25 juli,  öppen 18.00 – 21.00. Det blir soffgrupper som alltid står 

ute sommartid framför torpet. Annonsering om julis fikamöjlighet på Lyckorna torpet, skall 

affisheras på många platser på Lyckorna. 

 

Annonsering om våra evenemang görs i 7 dagar och programbladet skall sändas till kommunen 

och Ödsmåls hembygdsförening. Finns det anslagstavla vid Backamo så skall vi sätta upp 

affischer där. Vi har ett schema för uppsättning av affischer och nästa gång tar Birgith detta.  

 

När det gäller räcket vid kvarnen så skall det vara reparerat till Valborg och bron till loftet skall 

hållbarhetstestas. Den stora lönnen skall tas ner. 

 

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

förslag på datum blev 14 juni. 

 

Vi höll en tyst minut för Majde Rönnqvist som lämnat oss och föreningen sänder blommor. 

 

Till kretsmötet i Forshälla åker Lars-Magnus och Marita. 

 

Nästa möte för Programkommittén blir tisdag 8 maj 11.00 på Bella Vista. 

Vid pennan Anna-Clara Olofsson 


