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Nu följer årets första Nyhetsbrev.
Vi börjar med att bjuda in till årsstämma med öppet hus. Välkomna till Ljungskilegården
på skottårsdagen 29 februari då vi börjar 10.00 - med kaffeservering med hembakat.
Årets tema blir musik och det blir en utställning av föremål med musikanknytning.
11.00 - berättar Lars Ljung om Rulles historia, från ungdomsgäng till storband och ger
oss glimtar ur Ljungskiles musikliv. Det erbjuds provsmakning av gammaldags maträtt
och det säljs tunnbröd, brynost och äggost, lotterier och föreningens alster. 
Filmen om Nils och Knut Olsson från Södra fjället av Stefan Edman och Peter Muld
visas efter årsstämman.
Årsstämman med stadgeenliga årsmötesförhandlingar börjar 13.00 -
Databasen Sofie med bilder och föremål visas under dagen. Möjlighet ges att betala
medlemsavgiften 150:- direkt till kassören Dorotea Westling som är på plats.

Från vår ordförande Ann Halldin: Dorotea har flera gånger sagt att hon skulle vilja dela
med sig av allt positivt som hon har fått uppleva genom vår hembygdsförening. Nu ber
jag henne att berätta. Hon berättar men ber mig att skriva.
Dorotea flyttade till Ljungskile 1973. Det dröjde ända tills 2010 innan hon gick med i
Hembygdsföreningen. Innan dess kände hon varken till föreningen eller någon av dess
aktiviteter. Det som hände 2010 var att hon blev tillfrågad om att bli föreningens kassör.
Hon hade precis slutat sitt arbete på en redovisningsbyrå i Uddevalla, men hon bad
ändå om betänketid. Sedan svarade hon ja. Det har hon aldrig ångrat. Varför, frågar
jag. Hon förklarar:
Jag känner att jag har kommit in i ett sammanhang. Nu är jag en del i bygden. Jag
tycker bokföring är kul, men framför allt uppskattar jag allt annat jag får vara med om.
Allt som jag får lära mig. Alla intressanta och trevliga människor som jag får träffa.
Samvaron vid alla våra aktiviteter. Ibland behövs det extra folk och jag blir tillfrågad om
jag kan hoppa in. Kan jag så gör jag det gärna. Det kan vara kaffeservering eller
lottförsäljning.. Jag känner mig uppskattad. Vi har trevligt och roligt tillsammans och jag
hoppas att flera skall få uppleva detta.
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------------------------------------------
Föreningen har nästa styrelsemöte 10 februari och har du någon fråga eller synpunkt
som du önskar att vi tar upp på mötet så får du gärna sända den till sekreterare Birgitta
Abrahamsson i god tid innan hon sänder ut kallelsen. epost: 
ester.abrahamsson@telia.com 

Vi har startat våra studiecirklar på onsdagar och vi finns på Bella Vista då du är
välkommen att besöka oss.
info@ljungskileorten.se

Läs på hemsidan

Detta nyhetsbrev är skickat till annaclara.olofsson@gmail.com.

  

Avsluta prenumerationen | Hantera din prenumeration
info@ljungskileorten.se

https://www.ljungskileorten.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZjY2NDVkIiwiMTkiLCIzZGFkMmNhMDUyY2IiLGZhbHNlXQ
https://www.ljungskileorten.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZjY2NDVkIiwiMTkiLCJlNmEzZTJkYzkyNWUiLGZhbHNlXQ
https://www.ljungskileorten.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZjY2NDVkIiwiMTkiLCI3OGU4NTVmNjExNjUiLGZhbHNlXQ
https://www.ljungskileorten.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZjY2NDVkIiwiMTkiLCIzMGU3ZmFmMGRiYmYiLGZhbHNlXQ
https://www.ljungskileorten.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZjY2NDVkIiwiMTkiLCJhYzhiOTI1ODZmYzAiLGZhbHNlXQ
https://www.ljungskileorten.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZjY2NDVkIiwiMTkiLCJiMjhmMjViODE5YmQiLGZhbHNlXQ
https://www.ljungskileorten.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZjY2NDVkIiwiMTkiLCIwYWE3NTk1OTcxOWUiLGZhbHNlXQ
https://www.ljungskileorten.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZjY2NDVkIiwiMTkiLCJlNmEzZTJkYzkyNWUiLGZhbHNlXQ
https://www.ljungskileorten.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiZjY2NDVkIiwiMTkiLCJkZTI2ODYzNTZhZGIiLGZhbHNlXQ

