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Från ordförande Ann Halldin:
Snart vår
Januari har glidit förbi, sakta i mörkret, nu är det över.
Februari är här, med det långsamt stigande ljuset. 
Mars kommer sedan med känslor vi behöver 
April är månaden då vi gärna sitter utanför huset.
Ur Ewa Rawlings Diktsamling

Viss känner vi livsandarna vakna i takt med det ökande ljuset Visst gläder vi oss åt den
skönhet som snön skänker och sprider. Snart skall vi ha ett digitalt årsmöte, Då får vi
lära oss något nytt. Vaccinet väntar i vestibulen. Snart kan det vara full fräs…
I egenskap av avgående ordförande vill jag framföra mitt tack till alla medlemmar,
personer och företag som på olika sätt bidragit till och engagerat sig i föreningens
verksamhet och bistått mig i detta hedersuppdrag. Jag kommer att flytta till annan ort,
men hoppas ändå kunna följa med i föreningens utveckling.
Jag önskar er allt gott!
Ann Halldin, avgående ordförande
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Med anledning av att vi valt att ha ett digitalt årsmöte i år med hjälp av ZOOM–
lördag 27 februari 13.00 - så erbjuder vi att testa verktyget ZOOM som skall användas.
Vi gör en test på onsdag 10 februari 17.30, kontakta Lars Abrahamsson med epost om
du önskar vara med. På hemsidan finns mer information
https://www.ljungskileorten.se/?tribe_events=testning-av-zoom
Vi kommer fortlöpande att förse nätet med underliggande dokument för årsmötet dels
under inlägg och dels under evenemang, f.n. ligger verksamhetsberättelser 2020 och
verksamhetsplaner 2021 som fullt läs och utskriftsbara pdf, besök sidan

https://www.ljungskileorten.se/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQwLCIyNmMyMDQwZTg5YmIiLDAsMCwzMiwxXQ
http://ewa.rawlings.se/snart-var/
mailto:lasse.abrahamsson@telia.com
https://www.ljungskileorten.se/?tribe_events=testning-av-zoom&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=julmarknader_23


https://www.ljungskileorten.se/?tribe_events=arsstamma-2021
Då vi nu inte har några aktiviteter på Bella Vista så kan det vara svårt att få tag på äldre
årgångar av Minnesbilder som har varit föreningens årsskrift sedan 1984. Det finns en
utmärkt hemsida för Hembygdslitteratur från Bohuslän med omnejd – besök sidan:
www.hembygdslitt.se
Välkomna till årsmötet via ZOOM lördag 27 februari 13.00
Anna-Clara Olofsson
info@ljungskileorten.se

Läs på hemsidan

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