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Från ordförande Ann Halldin:
Ett märkligt år har snart förflutit. Ett år som vi alltid kommer att minnas.
Tror ni att vi bara spritat, tvått våra händer och hållit avstånd? Inte alls!
Våra aktiva medlemmar har bakat, målat, snickrat, fotat, städat, klippt, ansat, skrivit,
informerat, sorterat, dokumenterat, vandrat, planerat, ansökt och arrangerat, mm.
TACK alla ni för era fantastiska insatser.
Roligt att vi även fått extern uppskattning. Thordénstiftelsen har gett oss del i det
Alternativa Bohuspriset med 15.000:- för våra aktiviteter under Coronan. Dessutom har
de gett oss 50.000:- i bidrag till renovering av Bella Vista. Konung Gustaf VI Adolfs
stiftelse ger oss 150.000:- i bidrag för restaurering av Aröds Kvarn. Natur och Miljö
kommittén med Lars-Magnus Olovson i spetsen har belönats med ett hedersdiplom
från Bohusläns Hembygdsförbund för Boken om ekar.
Framför oss ser jag:
Fortsatt arbete med basverksamheten och med att söka pengar för att kunna
underhålla och sköta om våra kultur-fastigheter.
Corona vaccin, så att vi kan genomföra våra uppskjutna aktiviteter och komma igång
med nya. Många roliga och intressanta saker har vi att se fram emot.
https://www.ljungskileorten.se/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM2LCI5MmExYmY1YWEzYjIiLDAsMCwwLDFd
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TACK igen alla medlemmar som stöder oss.
Hoppas att ni får en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Ann Halldin, ordförande
--------------------------------Vi har nu sålt Minnesbilder 2020 och Kalender 2021 och Ljungskiletomten i flera
storlekar under två lördagar 5e, 12e dec. Det har varit mycket populärt med hembakat
bröd och tunnbrödet har snabbt tagit slut. Nu har det bakats mer och lagret har fyllts på
så 19e december mellan 11.00-13.00 har du på nytt möjligheten att handla på utsidan
av Bella Vista. Det ges även möjlighet att köpa våra skrifter på El och Fritid, ICA,
Ljungskile Måleri och Växthuset i Ulvesund.
Vill du låna någon eller några av Dan Wickströms pärmar om Bredfjället så kontakta
Inger Karlsson
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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