Programkommittens möte 15/ 1 2019
Marita öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Närvarande Marita, Ingemar, Eva, Birgit, Åke,
Rolf B, Elisabeth, Gun-Inger, Carmen, Eva-Lena, Dorotea, Anna-Clara
3 / 2. Kuraskymning Bella Vista Stefan Edman berättar om sin nya bok Bohuskusten. Kaffeservering
från kl:15,OO I köket Karin Eva-Lena och Eva H.
Bak Birgit Bullar, Kerstin toskakakor, småkakor Renee.
Vid kassan Kerstin. Ommöblering krävs och mer stolar placeras i biosittning, bort tas bort.
16/ 3 Årsstämma i Ljungskilegården mellan kl: 10,00 — 14,00
Lars Abrahamsson berättar om medicinalväxter
Kaffeservering med smörgås, bulle, mjuk kaka och en småkaka
Bak kaffebullar Birgit, Eva och Gun-Inger, frallor Eva och Birgit ?? jag har nog noterat fel
mjuka kakor 2 st vardera Eva-Lena, Gun-Inger och Elisabeth.
småkakor Marita och Eva
Äggost-brynost Elisabeth, Eva-Lena, Birgit, Marita, Eva, Rolf B.
Smakprov gammal maträtt, spenatsoppa med ägg. Birgitta H
Försäljning av äggost och brynost. Lotterier minst 2 st
Ansvar i köket, många arbetsuppgifter fördelas
Ukulelegruppen önskas till underhållningen.
Förslag att vi ska hedra de bortgångna under året med att tända ett ljus.
23/3 Våffeldagen Bella Vista 10.30-14.00
7 / 4 Kuraskymning på Bella Vista. Rolf Hermansson i Berg berättar minnen. ”Här går jag mitt i
världen”Kaffeservering från kl:15,OO i köket Karin, Elisabeth och Eva-Lena
30 / 4 Valborgsfirande på Lyckorna Torp o Kvarn Vårtalare Stefan Edman är tillfrågad
Valborgselden kommer Åke ansvara för.Servering, av korv och bröd, kaffe och kanelbulle.
Åke kommer sätta upp en lampa i serveringstältet. Anna-Clara ordnar med kör.
11/5 Aröds Kvarndag kommer att anordnas i maj, Rolf ansvarar, och han tar Kontakt med
Trädgårdsammtörerna.
30 / 5 Gökotta Torkel Torkelsson kommer med förslag på vandring.
6/6 Nationaldagen. Talare Gunilla Krantz Nationaldagstårta Bella Vista Kerstin Johansson
Birgitta Abrahamsson frågar Dansare och spelmän om medverkan.
27/6 Restenäs smedja. Smed i arbete
6/7 Städdag på Lyckorna torp och kvart 10.00-14.00
13 / 7 Bygdens dag på Lyckorna Torp o Kvarn Tema Lyckornas intressanta byggnader.
8/8 Restenäs smedja. Smed i arbete

12/8 Kvarnkväll, sommaravslutning med Allsång. Anna-Clara Olofsson
Ranneberg 1 vandring i sommar som kommer ledas av Anders Beskow
Bredfjället 1 vandring Rolf Hermansson B, i människors fotspår
Grinneröd, Myre, Karin Olsson
Resteröd tjuvhåla Kjell Eliasson
Vid varje vandring samling vid Bella Vista 17.45 för samåkning och en plan B finns, om vandringen
ej kan genomföras så blir det filmvisning inne på Bella Vista.

Övriga önskemål och förslag:

Vid tidigare lotteri så har vi fått småkrukor med minipåskliljor av ICA, Ingemar frågar om detta.
Åke skänker honung till lotterivinster.
Vid bygdens dag föreslås att två hällar används för tunnbrödsbak. Viktigt att tillräcklig ström finns.
Vi har en bra folder där hantverkare med telefonnummer presenteras för att underlätta kontakter.
Camilla Olsson, Carmen kontaktar, på villa Ljungby visar sitt hus liksom förra året och planen blir
att fler hus uppmärksammas och vi gör en poängpromenad runt Lyckorna.Anna-Clara kontaktar
Inger Dejke för förslag.
Torpets kakelugn önskas användas och vi föreslår styrelsen att en provtryckning görs och undersökts.
Mycket beröm till Lyckorna torp och kvarn kommittén gavs då det är tända ljusstakar i alla fönster.
Smedjans öppet-tider denna sommar – Anna-Clara frågar Sören om lämpliga datum.
Vi föreslår att Bella vista har onsdagsöppet för intresserade som vill besöka oss då vi ändå är på plats
med studiecirklar för Hemsida 11-12.30 och foto 16.00-18.00, dock ej sommartid då är det ändå
öppet med servering av våfflor.
Nästa möte med programkommittén 12 mars 12.00- på Bella Vista

Anteckningar /Anna-Clara Olofsson

