Programkommitténs möte 20200310
Närvarande: Marita, Elisabeth, Ingemar, Yvonne, Carmen, Gun-Inger, Renée, Karin,
Eva-Lena, Rolf, Åke, Dorotea, Birgitta samt Eva och Anna-Clara som kom något
senare då de tränat sång.
Marita hälsar välkommen och öppnar mötet.
Går igenom planeringen av programmet från 20200315 tom 20200704.
20200315 Kura Skymning med filmvisning om Aröds kvarn, Rolf Hermansson Berg
berättar. I köket finns Karin, Marita, Gun-Inger. Birgitta H tar kassan. Marita köper
blommor. Eva bakar någon kaka för att ha i reserv om ”lagret” tar slut.
20200328 Våffeldagen I köket; Eva, Karin, Eva-Lena och Renée. Dorotea tar
kassan. Yvonne tar lotteriet.
20200405 Kura Skymning Bo Eriksson botaniker talar om ”Blommor i Fräkne härad”
I köket; Elisabeth, Karin, Åke. Tar kakor från frysen. Birgitta A tar kassan. Elisabeth
köper blommor.
20200430 Valborgsmässoafton vårtalare Rolf Hermansson, Berg. Kören Fräknarna
med Kaprifolkören sjunger in våren. Marita ordnar med kaffe och bullar uppdukade i
torpet till sångkören. Korvgrillning och bröd och kaffe med dopp som tidigare.
Elisabeth köper blommor. Brasan tar Åke med fler hand om. Åke sätter upp tält och
lampa vid försäljningen.
20200516 Aröds Kvarn kvarndag med växtförsäljning. Eva-Lena och Renée sköter
kaffet. Renée hör om det finns fler som kan hjälpa till.
20200521 Fågelmorgon med Torkel Torkelsson och Henning Forsström. Samling
04.45 bakom Coop. Vandring i Grinnerödsområdet. Utgår från området med
stenläggning
20200601 Vandring vid torpen runt Södra Fjället med Dan Wickström och
medhjälpare Rolf Hermansson. Samling Bella Vista 17.45. Plan B vid regn:
filmvisning på Bella Vista.
20200606 Nationaldagen Öppet på Bella Vista 16.00 – 20.00. Vårtalare; Camilla
Olsson. Ej klart om folkdansarna kan delta eller ej. Bigitta meddelar så snart dansare
och spelmän svarat. I köket; Eva-Lena, Karin, Renée, Yvonne. Birgitta H tar kassan.
Renée frågar Ingalill om hon kan ta lotteriet. Ang tårtor; Marita föreslår att bottnarna
bakas hemma och att de lägger ihop och garnerar tårtorna på Bella Vista. Aktuellt att
baka 7 st tårtor, 1 glutenfri – Marita gör denna. Marita köper blommor. Renée frågar
Ingalill om hon kan ta lotteriet.
20200613 Ljungskiledagen. Inga våfflor denna dag utan i stället lansering av ”Bella
Vista mackan” med grönt, rostbiff, potatissallad. Görs på köpt Polarbröd, små, runda.
Öppet 10.30—15.00. I köket; Karin, Eva-Lena, Gun-Inger. Dorotea tar kassan. Renée
hör med Inga-Lill om hon kan ta lotteriet och sedan vara behjälplig i köket. Carmen
och Elisabeth i museet.

20200625 Restenäs smedja ”Smed i arbete”. Resteröds byalag tar hand om
försäljningen av fika.
20200704 Bygdens dag på Lyckorna torp och kvarn med Vadet. Tema: höra med
Arne Bergström om han kan ha samma utställning som förra året. Eva och Arne
Bergström ordnar med tipspromenad. Anna-Clara hör med dem om de kan ta med
frågor om vad som gjort Ljungskile känt genom tiderna. Ha inträdesbiljetterna som
lotteri med våffla på Bella Vista vid något tillfälle som vinst. Även aktuellt att lämna ut
ett häfte med karta över området och var de olika försäljarna står och när de olika
aktiviteterna sker. Eva tar med ett ex från Ödsmåls Hembygdsförening. De har haft
sådana häften att lämna ut vid sina aktiviteter. Marita har idag 12 utställare/försäljare
som är nästan säkra. Samtliga av dagens deltagare undersöker även fortsättningsvis
om de har utställare/försäljare som ännu inte meddelat helt klart att de kommer.
Stämmer av vid nästa möte vilka som klart meddelat att de skall delta.
Noterat från mötet; Birgitta Abrahamsson

