Programkommitténs möte 20210318, 11.00
Närvarande: Marita, Elisabeth B, Carmen för Museet, Ingemar för Foto, Gun-Inger,
Karin, Birgith, Eva, Eva-Lena för Bella Vista inne, Rolf H Korsviken för Bygg, Rolf H
Berg för Aröd, Åke för Lyckorna, Dorotea för Styrelsen, Elisabeth M för Resteröds
byalag och Anna-Clara för Information.
Marita hälsar välkommen och öppnar mötet som idag hölls på Lyckorna utomhus vid
torpet där det gavs gott om plats för att kunna hålla det avstånd som rekommenderas
i Coronatider. I strålande solsken kunde vi träffas och området vid torpet är så fint i
ordning och stora delar av nytt staket är på plats.
Förslag finns för att hålla påskmarknad utomhus vid Bella Vista. Lördag 27 mars
11.00-14.00. Försäljning av tunnbröd, fikabröd, äggost, och brynost. Liten loppis och
önskemål om gåvor till denna önskas. Lotterier med fina påskvinster utlovas. Det blir
även möjlighet att köpa grillad korv.
Ingemar ordnar med några affischer. Information om påskmarknad finns på
hemsidan. https://www.ljungskileorten.se/?tribe_events=paskmarknad
Vi noterar att det inte blir någon våffeldag, Valborgsmässoafton eller Hembygdsdag
att planera för. Vi uppehöll oss om önskemål för servering av nygräddade våfflor på
lördagar. En förhoppning om att detta kan göras med endast utomhus servering
några lördagar i senare delen av sommaren kan bli aktuellt om väder och
restriktioner tillåter.
Sommaren kan avslutas på liknande sätt som tidigare år med allsångskväll vid
Lyckorna torp och kvarn utomhus. Förra året blev mycket uppskattat.
Vandringar utomhus i sommar önskas och Torkel med Henning och Stefan inbjuder
till Fågelmorgon på Kristi Himmelfärdsdag och då inbjuder även Grinneröds byalag till
gemensam fikasamling i det nyansade gravfältet.
Fler sommarvandringar önskas bl.a. med Rolf H, Berg och Dan Wickström till Södra
Fjället och en vandring till Nya Försöket, mer detaljer om datum följer om dessa blir
av, vi tar tacksamt emot förslag på lämpliga utomhusevenemang, vandringar etc.
Ingemar informerade om inventeringen av nycklar som snart är genomförd.
Nya skyltar är snart på plats på Bella Vista, skall visas upp vid påskmarknaden.
Rolf H Korsviken informerade om fortsatta arbeten på Lyckorna, målning bl.a. av
lekstugan, tak byts på Vadet och till detta arbete är det välkommet med fler hjälpande
händer, mer staket tillverkas m.m.
Anna-Clara informerade om förändringar i styrelsen och kommittéer, det gavs beröm
åt valberedningen som hade gjort ett utmärkt arbete med att fylla de platser som blev
tomma då Ann Halldin, Pernilla Sjövall, Jerry Nerstrand, Inger Karlsson och Birgitta
Abrahamsson lämnat styrelsen. Några fortsätter allt att arbeta för oss i kommittéer.
Tack till Marita för goda hembakade kanelbullar till kaffet. Nästa möte blir i april en
torsdag 11.00 och datum och plats meddelas senare
Noterat från mötet; Anna-Clara Olofsson

