
Programkommitténs möte 11/6 2019 

Marita öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Närvarande Marita, Ingemar, Eva, Ann, Gun-Inger, 

Carmen, Eva-Lena, Dorotea, Anna-Clara, Birgitta A, Karin 

Vi lade mycket tid till att fullborda bemanningsscheman. Dels alla lördagsöppna våffelserveringar då det 

krävs flera som kan ställa upp och dels Bygdens dag som behöver många som ställer upp. Våra 

bemanningsscheman bifogas dessa anteckningar och de finns även med länk på styrelsens informationssida 

https://www.ljungskileorten.se/?page_id=174 

Vi ändrade datum för städdagen på Lyckorna –obs  det blir nu 4 juli 10.00 - det fungerar inte att ta en lördag då det 

är flera som behövs på Bella Vista.  

Spisen som finns i källaren på Bella Vista kommer att användas på torpet. 

Innan dess behövs en hel del tid på att röja inne på loppisen i kvarnen och 28 juni 10.00- samlas vi som vill för detta. 

Vi har flera möbler, något bord och några kommoder som också kan bli aktuella för loppisbesökare. 

Resterande tid av mötet användes till att planera innehållet på Bygdens dag: 

Fredag 12 juli samling vid Lyckorna torp o kvarn 17.00 – för att ställa i ordning tält , bord och stolar. Vi 

uppmanas att plocka blommor och grönt. Obs viktigt att många stannar kvar efter lördagens stängning då 

många behövs för att ställa i ordning lokalerna. 

Arne tillfrågas om han vill ansvara för flaggning på torpet. 

Eva och Arne Bergström ordnar med en tipspromenad för barn och vuxna som går en runda runt 

Lyckorna. Tipslappar delas ut vid kassorna och efter ifylld tipslapp lämnas den till Arne som är i kvarnens 

nedre del och han har en utställning om kvarnen. Rätta svaren kommer att presenteras på vår hemsida och 

vilka som är vinnare. Priserna kan sedan hämtas i museet under sommaröppna lördagar. Vuxna får 

presentkort och barnen väljer någon leksak. I samma lokal bakas det tunnbröd och serveras äggost/brynost.  

Tydliga anslag behövs för att visa våra serveringsställen. På loftet maten, sill och potatis, framför torpet 

fika med hembakat, obs vill du baka bullar eller frallor är det mycket välkommet. 

Vi kommer att ha 2 lotterier och även biljetten vid inträde blir en lott. I år planeras att vinster utfaller på 

entrébiljettens nummer. Samma avgift 20:- som tidigare. Lotteriets dragning sker vid 14-tiden då vi slutat ta 

avgiften för inträde. 

Vi kommer att ha aktiviteter vid Vadet, Ann Halldin har lekar för barnen samt om vi får några växt- och 

grönsakssäljare så kan de placeras där. 

I år har vi många hantverkare som visar många skilda slags hantverk och Marita visade en skiss där de 

placerats. Vi vill sprida ut våra utställare gärna utomhus vid vackert väder. De uppmanas att vara på plats 

vid 9.00 för att tilldelas sin plats. 

Birgitta frågar om några från dansarna vill medverka då det blir en festlig inramning med musik och Anna-

Clara frågar några som är villiga att komma och ställa upp med några sånger. 

Vi behöver någon som säljer våra skrifter och böcker, Inger tillfrågas för uppgiften. 

Vi kommer att ha Kommande evenemang i sommar: 

15/6 10.00- Ljungskiledagen. Vi kan räkna med många besökare så det behövs många medhjälpare. Vi 

behöver förbättra servicen – långa väntetider kan undvikas om vi har ett alternativ till våfflor, i år blir det 

gräddtårta med jordgubbar. 

https://www.ljungskileorten.se/?page_id=174


 

27/6 17.00 - Restenäs smedja. Smed i arbete. Gun Klingvall tar hand om kaffeserveringen. 

 

4/7 10.00 - Städdag på Lyckorna torp och kvarn Grönytorna ute är idag så bra underhållna att dagen 

fokuseras på städning inomhus i kvarnbyggnaden. Torpet är redan städat. 

 

1/7  18.00 -”Besök på Ranegården. Anders Beskow berättar om den månghundraåriga gården på Ranneberg. 

Utgångspunkten är en bok som han nyligen skrivit om trakten. För samåkning samling vid Bella Vista.17.45 

 

8/7 Rolf Hermansson, Berg leder en filosofisk vandring på Bredfjället ”I människans fotspår”. Första 

stoppet blir Norra Fjället. För samåkning sker samling vid Bella Vista 17.45. 

 

13 /7 10.00 - Bygdens dag på Lyckorna Torp o Kvarn se planering ovan. 

 

15/7 Stefan Edman leder en vandring Tjöstelsröd, Gården, bäcken, ekbacken – natur och kultur.  

Samling 17.45 på Bella Vista. 

 

8/8  17.00 - Restenäs smedja. Smed i arbete. Gun Klingvall tar hand om kaffeserveringen. 

 

12/8 18.00 - Kvarnkväll, sommaravslutning med Allsång. Anna-Clara Olofsson 

 

Fler behövs till städning inomhus på Bella Vista, varje vecka !!!. 

 

Är det någon som behöver ny namnskylt så informera mig. 

Nästa möte med programkommittén blir 7 augusti 18.00 på Lyckorna torp välkomna. 

 

Anteckningar /Anna-Clara Olofsson 

 


