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Problem att se utskicket? Öppna detta e-postmeddelande i din webbläsare

2020 -03-11

Nu har årsstämman varit. Tack alla ni som besökte oss! Tack alla ni som på olika sätt
bidrog! Det är ju inte bara att bjuda in.
Det skall planeras och möbleras
och borden skall dekoreras.
Kaffe skall bryggas
och te-tillgång tryggas
Äggost och brynost skall lagas till
och rispudding för de som vill
Kakor och bröd skall bakas
På allt skall det få smakas
Lotter skall säljas
och vinster utväljas.
Till detta kommer servering, information och försäljning av böcker och tomtar.
Dessutom bjöd vi på ett föredrag om Ljungskiles musikhistoriagenom Lars Ljung,Rulles
bass. Utställning av gamla musikutensilier. Film om grabbarna på Södra Fjället och
naturligtvis Årsstämmoförhandlingar. Vi fick även tackat och delat ut hedersnålar till Eva
och Arne Bergström för deras fantastiska arbete ute och inne på Lyckorna kvarn och
torp. Lars-Magnus Olovson för hans gedigna arbete med ”Boken om ekar” . som blev
resultatet av Natur och Miljökommitténs arbete med lövträdsinventeringen samt
remissvar till kommunen avseende planerad byggnation vid Skarsjövallen. Inte att
förglömma Lars-Magnus mångåriga arbete för föreningens bästa.
Marita Svantesson som hade bestämt sig för att lämna styrelsen, blev avtackad med
diplom och blommor. Hon kommer dock att fortsätta i museet och med arbetet i
programkommittén. För många är det hon som är Hembygdsföreningen. Det skulle
vara roligt om hon ville skriva en bok om alla sina år i föreningen.
Vad som händer framledes kommer ni att få fortlöpande information om. Nya och
gamla ledamöter kommer att presenteras närmare.
OBS!!! Vi ställer in den nära förestående Kura skymning som planerats på söndag
den 15 mars med start kl. 15.00. Ni kommer att få se filmer om Aröds kvarn vid ett
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annat tillfälle och få veta mer om dess historia. Föreningens målsättning är att
restaurera kvarnen så att den kan köras igång. Ju fler som vill engagera sig och hjälpa
till, desto bättre. Alla kan göra något. Tänk vilken attraktion det skulle vara att ha en
fungerande kvarn och tänk att få bli delaktig i det arbetet. Det kan du! Det vi inte kan
göra själva måste vi naturligtvis anlita fackfolk till. Vi är en grupp på fyra som arbetar
med att söka bidrag till detta.
Väl mött! Ann Halldin ordförande.
------------------------------------------
Föreningen har nästa styrelsemöte 14 aprili 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.
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