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5 juni 2018
Bella Vista
Sida 1 av 2

Närvarande: Marita Svantesson och Carmen Hergens Muséet, Eva Hermansson, Gun-Inger
Wikström, Elisabeth Bagge, 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 hälsar alla välkomna till mötet med programkommittén och ber Anna-Clara göra
anteckningar. Han börjar med att informera om kritiken av Valborgsmässoafton. Det dåliga vädret
gjorde att vårtalet och sångerna var i Ljungs gamla kyrka. I fortsättningen kommer vi att ha en
plan B vid evenemang och hänvisa till hemsidan för uppdaterad informaion. Vid kraftigt regn och
åska så kan en vandring ställas in.
20 maj 13.00 – Vandringen med Forshälla Hbf blev en rätt krävande vandring. Tyvärr var det
några som gick egna vägar och vi måste i fortsättningen vara noga med att alla går tillsammans för
att förhindra onödig väntan och sökande på försvunna personer.
6 juni – Nationaldagen. Dansare och Spelmän kommer ej att deltaga i år. Vi ger Magnus
Robertsson ett diplom från Natur och Miljökommitten. Erland Holmdahl håller talet till nationen.
Sångblad delas ut som tidigare för att öka på allsången av Anna-Clara och hon får hjälp av GunBritt Hallgren som spelar dragspel. Ingemar tar hand om ljudanläggningen och testar funktioner.
Marita ordnar med blommor till årets talare.
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.
26 juni – 10.00 - städdag på Lyckorna torp och kvarn. I år är alla grönytor så välansade så det blir
endast städning av lokaler inomhus. Kommittén gör ett fantastiskt fint arbete med utemiljön. Vi
informerades om magasinets flyttning som skall ske nästa vecka till ny plats och det krävs en hel
del arbetskraft. Magasinet kommer att förvara de nyinköpta gräsklipparna.
Lönnen vid torpet kommer ej att tas ned enligt besked från Uddevalla kommun som anser den vara
skyddsvärd
28 juni och 9 augusti – 17.00 - Restenäs smedja är öppen med fikaförsäljning. Smeden Axel
Ryberg med medhjälpare är tillfrågad.
7 juli – Bygdens dag – utställare, närodlat, hantverkare som vanligt och i år planeras tunnbrödsbakning och att kärna smör i kvarnens nedre del. Vi behöver 2 A4 plakat att placeras vid 3 entreér
som visar var serveringar finns. Äggost och brynost serveras i nedervåningen av kvarnen och i
mån av tillgång även försäljning, på loftet där man som tidigare äter sill och potatis och korv m
bröd, kaffeserveringen är som vanligt framför torpet.
Entrén vid bron kommer endast att vara bemannad ett fåtal timmar på förmiddagen då det är få
besökare som kommer den vägen.
Förslag till fler utställare och hantverkare önskas.
Carmen frågar Sven om han sätter upp de stora skyltarna med Bygdens dag information.
Det blir en tipspromenad runt alla våra byggnader med frågor för barn och vuxna som Anna-Clara
sätter upp. Oklart om brödbakning i Vadet, Ingrid Kennborn tillfrågas.
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Sommarens måndagar:
2 juli Broar i fokus, bilresor Lars-Magnus Olovson
16 juli Brända bergen, Skarsjön Rolf Hermansson Berg
30 juli Grinneröd Marita Svantesson och Lars-Magnus Olovson visar kyrkans inventarier.
Samlingsplats för samåkning blir alltid på pendelparkeringen vid busstationen 17.45.
6 augusti 18.00 -Allsång –Anna-Clara tar hjälp av spelmän från Uddevalla Ukuleleklubb.
13 augusti 18.00 - Birgitta Rasmusson avslutar årets kvarnkvällar.
4 onsdagskvällar blir det kaffeservering på Lyckorna torpet. 4 juli Marita och Renée, 11 juli
Birgith och Eva, 18 juli Anna-Clara och Eva, 25 juli Marita och Renée, öppet 18.00 – 21.00.
Denna kväll 18.00 avtäcks informationsskylten till skeppssättningen framför nya kyrkan. I årets
Minnesbilder finns information om denna skeppssättning.
Annonsering om julis fikamöjlighet på Lyckorna torpet skall ske på många platser på Lyckorna.
Resan för alla medhjälpare i föreningen till Marstrands Hembygdsförening sker i höst.
Följande datum är reserverade för resten av året:
16 september Lars Abrahamsson
14 oktober Hernek om stenåldersfynd. Carmen och Sven kontaktar honom.
4 november 8 fjordar. Orust fjordars torskfiskeförbud. Lars-Magnus tar kontakt.
8 och 15 december Jul på Bella Vista
Vi använder Loftet till årets gemensamhetsträff och det blir måndag 20 augusti då vi hälsas
välkomna till Lyckorna torp och kvarn.
Vår hemsida har varit utsatt för många utländska kapningsförsök så i fortsättningen har det blivit
nödvändigt att skapa mer säkerhet mot intrång. I höst kommer en hel del arbete att läggas på detta.
Dessa anteckningar kommer att spridas som tidigare och finnas på styrelsens informationssida.
https://www.ljungskileorten.se/?page_id=174

Nästa möte för Programkommittén blir tisdag 26 juni ca 14.00 på Lyckorna torp och kvarn direkt
efter avslutad städdag. Styrelsen har sitt möte 3 juli.
Vid pennan Anna-Clara Olofsson

