
Programkommitténs möte 20191209 

Närvarande: Marita, Ingemar, Eva-Lena, Karin, Birgitta H, Åke, Rolf H,Berg, Elisabeth, Reneé, Dorotea, 

Carmen, Inger, Birgitta A och Anna-Clara. 

Innan mötet visades hur man hittar anteckningar från programkommittén på styrelsens 
informationsside  https://www.ljungskileorten.se/?page_id=174 klicka på datum för önskat möte. 
Tyvärr finns en flik som heter anteckningar och detta förvillar då det krävs lösenord för att öppna. 
Den sidan är endast för Natur och Miljögruppens användning. 
 
Marita hälsade välkommen och öppnade mötet. Vi informerades om genomförda evenemang: 
7 december med JUL PÅ BELLA VISTA. Och samtidigt Jul i Hemgården. Mycket välbesökt och alla 
gjorda julsmörgåsar gick åt. Många böcker såldes och Jan Aronsson signerade sin bok, Ljungskile förr 
och nu. I Museet såldes allt hembakat slut. Fotokommitténs kalender såldes i många ex. så även 
tidigare årgångar. Förrådet av Ljungskiletomtar behöver fyllas på till kommande lördag, Elisabeth 
ordnar detta. Dorotea meddelade försäljningsrekord och tackade alla för en god insats. Några nya 
medlemmar visade intresse för att vara med och baka vid behov. 
 
14 december JUL PÅ BELLA VISTA.10.00-14.00 Det behövs fler medhjälpare som ersätter på grund av 
sjukdom och några fler anmälde sig att komma på lördag. Det finns vinster kvar till lotteriet. Museet 
och Fotokommittén håller öppet. 
 
23 november Julmarknad på Backamo. Anordnad av Backamo vänner. Anna-Clara rapporterade om 
god uppslutning och bra försäljning. Bra att vi har Minnesbilder och Ljungskilekalendern klar till 
denna julmarknad då dessa efterfrågas liksom Ljungskiletomten.  Även våra andra böcker fanns med. 
Bra tillfälle till att kontakta hantverkare och erbjuda medverkan på vår Bygdens dag 20200704 
 
Birgitta A uppmanar alla sammankallande i byalag och kommitteer att lämna in verksamhetsrapport 
och plan så snart som möjligt till henne så den hinner sammanställas i god tid innan tryckning i 
månadskiftet jan/feb. Dorotea påminde om att årsstämman är framflyttad en månad så därför är det 
viktigt att så många programpunkter blir klara tidigt då dessa sänds tillsammans med faktura och 
inbjudan till årsstämman 20200229 i slutet av januari till alla medlemmar. 
 
Ingemar lade in kommande (obs preliminärt evenemang som fastställs på styrelsemötet nästa vecka) 
Program för 2020 i schemat som görs tillgängligt på nätet och hålls uppdaterat och fylls på allt 
eftersom nya evenemang tillkommer och datum ändras: 
 
20200202 Kura skymning Förslag Klas Andrén från Nordens ark, om naturreservat. Inger kontaktar 
 
20200229 Årsstämma med musiktema, Anna-Clara kontaktar Lars Ljung, Rulles historia o spelning vi 
kan visa filmen Södra fjället och bjuda in Stefan Edman, Ingemar kontaktar. 
 
20200328 Våffeldagen, Vårfrudagen infaller denna veckan därav denna lördag. 
 
20200405 Kura Skymning, (då det är ljusare denna tid kanske vi ändrar till Berättardags) Bo Eriksson 
botaniker, kan berätta om vårt områdes flora. Inger kontaktar 
 
20200430 Valborgsmässoafton, vårtalare ??? Inger kontaktar Klas Andrén 
 
20200516 Aröds kvarndagar med växtförsäljning 
 
20200521 Fågelmorgon med Torkel Torkelsson och Stefan Edman i Grinneröds område. 

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


 
20200606 Nationaldagen , lördagsöppet på Bella Vista, talare ej utsedd. Om Ljungskilegården ej är 
uthyrd kan detta evenemang genomföras i parken utanför. 
 
20200613 ?? Ljungskiledagen, stort antal besökare denna dag till Bella Vista och museet. 
 
20200625 Restenäs smedja ”Smed i arbete” 
 
20200704 Bygdens dag Lyckorna torp och kvarn med Vadet, många hanverkare och utställare. 
 
20200713 Vandring Södra fjället med Dan Wickström och medhjälpare Rolf Hermansson. 
 
20200803 Brovandring, Natur och Miljökommitten inventerar i juni broar för ett besök 3 aug. 
 
20200806 Restenäs smedja ”Smed i arbete” 
 
20200810 Kvarnkväll avslutning av sommarens evenemang med allsång på loftet Lyckorna kvarn. 
 
Vi uppmanar alla att komma med förslag till kvarnkvällar eller vandring om sommaren.  
 
Nästa datum för programkommitten blir 13 januari 11.00 på Bella Vista. 
 
Anteckningar/Anna-Clara Olofsson 


