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Från ordförande Ann Halldin:
Hembygdsföreningen behövs.
Hembygdsföreningen gör nytta.
Hembygdsföreningen förmedlar samhörighet med historia och kultur.
Gamla kunskaper och färdigheter kan behövas igen.
Vi behöver dig som medlem.
Nu har vi ett nytt år och nya möjligheter att se fram emot covid19 till trots. 80 000 har
hittills fått första vaccinsprutan. Både tillgången till vaccinet och antalet vaccinerade
kommer snabbt att öka. Underbart!
Vi har mycket att ta igen och det skall bli härligt att få sparka igång både tidigare
inställda och nya aktiviteter. Glöm inte att det interna arbetet inom föreningens
verksamhet har skötts hela tiden. Där är du också välkommen. Vad lockar dig
mest?
Programkommittén
Dokumentation och Fotokommittén
Information, Hemsida och Redaktionskommittén
Bella Vista kommittén – inne
Musée kommittén
Bella Visat kommittén – ute
Natur och Miljö – kommittén
Byggnadskommittén
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Kommittén för Lyckorna Torp och Kvarn samt Vadet
Kommittén för Restenäs Smedja
Kommittén för Aröds Kvarn
Restenäs Byalag
Grinneröds Byalag
Söka Pengar -Gruppen
Var finns ditt hjärta och intresse? Vill du vara med i Bella Vistas trädgårdsgrupp? Eller
skulle du tycka att det var kul att vara med i Söka Pengar – Gruppen. Vad lockar dig,
Vad är du nyfiken på?
Välkommen som medlem i ett nytt hoppfullt verksamhetsår!
Ann Halldin, ordförande
--------------------------------Blev du intresserad? Vår valberedning; Ingrid Kennborn och Gun Klingvall arbetar nu
med att föreslå namn till styrelsen och våra kommittéer, kontakta gärna någon av dem.
Vårt årsmöte får i år bli digitalt och vi har ett förslag framme, det kan bli 28 februari mer
information och detaljer om årsmötet ges i nästa nyhetsbrev i mitten av februari,
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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