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Från vår ordförande: Vad gör vi på Hembygdsföreningen nu för tiden? Är allt
nedstängt? -Nej inte allt, men alla inomhusaktiviteter är nedlagda tills vidare. Däremot
kommer de olika vandringarna att genomföras. Om du vill vara med vill vi gärna att du
anmäler dig till den som är ansvarig för vandringen. Detta för att förebygga trängsel.
Allsången har vi bestämt att den skall vara utomhus.
I övrigt är det många av våra medlemmar som jobbar för fullt. Det förstår du om du
besöker Bella Vista, Lyckornas torp och kvarn eller Aröds Kvarn. Allt är välskött och
välansat och det har inte gjort sig självt. Underhåll, reparationer och trädgårdsarbete
sköts på samma sätt i år som tidigare. Tag med en picknick-korg och avnjut dessa
vackra ställen.
Vi är också en grupp som arbetar med att söka pengar för att restaurera våra kvarnar.
Det är inte bara att fylla i en blankett. Mycket arbete har lagts ner på att ta fram offerter,
projekt- och arbetsbeskrivningar, undersökning av material, kontakter med myndigheter
och experter av olika slag. Jag är full av beundran för de övriga i gruppen. Det som är
viktigast för oss just nu är att få ett nytt avtal med kommunen avseende Lyckorna
Kvarn, annars kan vi inte få de bidrag vi behöver. Vi har pågående förhandlingar med
kommunen och jag hopas och tror att vi skall komma överens.
Vi vill ju samma sak, att bevara våra kulturminnen
Önskar er alla en skön fortsättning på sommaren
Ann Halldin
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Från vår vice ordförande: Har ni hittat HITTA UT???Det är ett bra alternativ för er som
vill komma ut i naturen.På egen hand, eller tillsammans med någon vän.Det är en så
kallad Trimorientering.Och det är GRATIS. Ni hämtar en karta på EL o Fritid.Där finns
30 kontroller inritade i Ljungskile.
Det finns också ett stort antal kontroller i Uddevalla.Man väljer själv, vilka och när man
plockar dessa, man tar vilka och när man vill.Det finns inget krav.Det går bara ut på att
folk ska komma ut i naturen,och inte långt ut i skogen.Kontrollerna ligger i närheten av
bebyggelsen.Den som vill kan också ladda ner en app,där kartan finns och man kan
pricka av kontrollerna i den. Orienteringen pågår till 10 oktober. LYCKA TILL:
Kent Axelsson
-------------------------------------------------------------------------För kommande måndagsaktiviteter gäller: medtag egen matsäck, då det inte är någon
försäljning av fika och anmälan då vi ej får vara mer än 50 personer, vi får alla ta ansvar
och hålla avstånd start 18.00.
20 juli - anmälan till Ingrid Kennborn Vandring Grinneröd: Kvatroneröd-Liveröd.
Vandringen är mellan Kvatroneröd/Bråten fram till Liveröd och fd bygdegården,
älvkvarnar och gravfält. Promenad ca 1 km mest på asfaltväg men även
avstickare.Parkering vid uppfarten till Bråten. (vägen från Grinneröds korsväg ca 3 km
mot Ödsmål).
27 juli - anmälan till Inger Karlsson. Vandring Södra fjället.med Dan Wickström som
berättar om de gamla gårdarna vid Södra fjället.
3 augusti - anmälan till Lars-Magnus Olovson Intressanta broar i vår omgivning.
10 augusti - anmälan till Anna-Clara Olofsson Allsångskväll vid torpet på Lyckorna om
vädret tillåter. Vi får bl.a. besök av välsjungande damer med ukulele från
Bengtsforstrakten. Har du kvar ditt häfte från förra året så ta med då vi i år använder
samma sånger och tar med lite överraskningar allt efter önskemål. Tag gärna med
något instrument och höj stämningen.
Varmt välkomna - besök gärna vår hemsida där vi fortlöpande fyller på med
aktuell information / Anna-Clara Olofsson
info@ljungskileorten.se
Läs på hemsidan

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