Programkommitténs möte 20200113
Närvarande: Marita, Ingemar, Eva-Lena, Karin, Birgitta H, Åke, Rolf H,Berg, Elisabeth, Reneé, Dorotea,
Carmen, Eva, Inger, Birgitta A, Birgith, Rolf H,Korsviken och Anna-Clara.
Marita hälsade välkommen och öppnade mötet. Vi började med stadschemat då det saknas några
medarbetare vissa veckor och några behöver byta, Karin byter t.ex. med Birgith och det behövs fler
som kan gå in och städa på Bella Vista. Detta städschema finns i köket på Bella Vista och kan även
göras tillgängligt på informationssidan https://www.ljungskileorten.se/?page_id=174 samma sida där
dessa anteckningar från möten finns att läsa.
Birgitta A skickade runt verksamhetsrapporten och verksamhetsplanen för byalag och kommittéer så
det ges möjlighet att ta del av den innan den går till tryck i mitten av februari.
Vi gick igenom bemanning inför de närmaste evenemangen som finns som förslag:
20200202 Kura skymning med Claes Andrén boende i Korsviken: ”Hur skyddar vi vår natur?”,
informerar om ett nytt naturreservat. Inger har övergripande ansvar. Eva-Lena, Renée och Karin tar
köket och Anna-Clara tar kassan. Bakning: Eva småkakor, Eva-Lena och Karin mjuka kakor och Renée
bullar.
20200229 Årsstämma med musiktema, Lars Ljung berättar om Rulles historia och spelar. Musik blir
temat och vi uppmanas att se vad vi har för gamla grammofoner etc. att ta med på en utställning.
Stefan Edman är med och visar filmen om Nils och Knut på Södra fjället. Gammaldags maträtt, äggost
och brynost skall finnas med samt tunnbröd. Alla uppmanas att baka och fylla frysen. Även 2 lotterier
är med och blomster till vinster liksom förra året. Ingemar frågar S-blommor.
Eva-Lena och Karin, Rolf H Berg Äggost och brynost. I serveringen är Eva, Renée. Birgitta H bakar
mjuka kakor, Renée brödbullar, småkakor Birgith. Mer detaljer om bakinsatser på nästa möte. Alla
uppmanas att spara kvitton för de utlägg man har, man skall inte själva stå för ingrediensers kostnad.
20200315 Kura skymning med filmvisning om Aröds kvarn, Rolf Hermansson Berg berättar.
20200328 Våffeldagen,10.30-14.00 Vårfrudagen infaller denna veckan därav denna lördag. I köket
Eva, Karin, Eva-Lena och Reneé. 1 lotteri och Renée kontaktar Ingalill och Yvonne om någon kan ta.
20200405 Kura Skymning, Bo Eriksson botaniker, ”Blommor i Fräkne härad”. I köket Elisabeth m.fl.
som tillfrågas vid nästa möte.
20200430 Valborgsmässoafton, vårtalare blir Rolf Hermansson Berg och kören Fräknarna som med
Kaprifolkören sjunger in våren. Sångarna önskar köpa fika och placera sig i torpet som tidigare.
Korvgrillning o bröd och kaffe med dopp som tidigare. Brasan tar Åke m.fl. hand om.
20200516 Aröds kvarndagar med växtförsäljning.
20200521 Fågelmorgon med Torkel Torkelsson och Stefan Edman i Grinneröds område. Obs att
denna morgon är det samling bakom Coop för samåkning.
20200601 Vandring Södra fjället med Dan Wickström och medhjälpare Rolf Hermansson. Vi byter
datum då tidigare förslag 13 juli innebär att vandringen blir jobbigare p.g.av växtligheten.

20200606 Nationaldagen , lördagsöppet på Bella Vista, talare ej utsedd. Birgitta A frågar dansare o
spelmän om de kan komma och vi anpassar tiden efter deras önskemål. Anna-Clara frågar talare.
Kanske ett utökat samarbete för detta evenemang kan bli med Samhällsföreningen, Rotary etc.
20200613 Ljungskiledagen, då det är stort antal besökare denna dag till Bella Vista och museet så blir
det ej några våfflor på grund av långa väntetider utan en smörgås planeras ”Bella Vista macka”.
Förslag kommer nästa möte.
20200625 Restenäs smedja ”Smed i arbete” Resteröds byalag tar hand om försäljning av fika.
20200704 Bygdens dag på Lyckorna torp och kvarn med Vadet, många hantverkare och utställare.
Dags att börja fråga om vilka som vill medverka. Bra om det blir utställning på loftet. Arne och Eva
tillfrågas om de tar hand om tipspromenad med frågor för barn och vuxna. Anders Sköld och Camilla
Olsson om de har öppet för visning denna dag, Anna-Clara frågar. Birgitta A frågar Ulvesunds växthus
om de önskar medverka. Marita kontaktar Töllås och René kontaktar Exxet
Vi uppmanas att komma med förslag till vilket tema som vi önskar för sommarens viktiga dag.
20200720 Vandring, Grinneröd, gamla skjutsvägen mellan Bråten och Liveröd.
20200803 Brovandring, Natur och Miljökommitten inventerar i juni broar för ett besök 3 aug.
20200806 Restenäs smedja ”Smed i arbete” Resteröds byalag tar hand om försäljning av fika.
20200810 Kvarnkväll avslutning av sommarens evenemang med allsång på loftet Lyckorna kvarn.
Tack till Eva Hermansson som bjöd på gott hembakat till kaffet.
Nästa datum för programkommitten blir 11 februari 11.00 på Bella Vista.
Anteckningar/Anna-Clara Olofsson

