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Hej alla,
jag heter Eva Bergström och har fått det stora förtroendet att vara sekreterare i
Ljungskileortens Hembygdsförening. Föreningen har ett stort kulturarv att värna och
deltar aktivt i utvecklingen av framtidens hembygd. Jag hoppas jag kommer att kunna
vara en kugge i det viktiga arbetet.
För tillfället ställs många av de återkommande arrangemangen in eller anpassas för att
minimera smittrisken, vilket kräver kreativitet och nytänkande. Påskmarknaden 27 mars
genomfördes utomhus vid Bella Vista. Trots att regnet hängde i luften blev den
välbesökt.
Se bilder på hemsidan https://www.ljungskileorten.se/?p=4457
Tyvärr ställs både Valborgsfirandet och Hembygdsdagen vid Lyckorna Torp och kvarn
in i år. Vi ser fram emot 2022 då föreningen fyller 90 år.
I våra kommittéers regi pågår dock en mängd aktiviteter. Ta en promenad längs
Ljungsån och gå upp till Torpet och Vadet så ser ni några av våra underhållsarbeten i
form av omläggning av tak på Vadet och Kommissionärsskjulet och byte av staket vid
Torpet. Vi gör även vårfint i samtliga utomhusmiljöer.
Längre fram kommer en målningsdag att arrangeras- fler händer behövs- mer
information kommer.
Har ni inte besökt Aröds kvarn så gör gärna en utflykt dit, det är en fantastisk miljö!
Tyvärr blir det ingen växtmarknad där i år.
Våren kommer sakta men säkert och flyttfåglarna anländer i en strid ström. Bofink,
Strandskata och Forsärla är några som kommit. Fler kan ses och höras vid den
fågelmorgon som anordnas på Kristi Himmelfärdsdag 13 maj, se information under
Kommande evenemang.
Är du inte redan medlem i föreningen är du välkommen att bli det. Vill du delta i någon
av våra kommittéer så finns det plats för fler. Spana på hemsidan efter kommande
arrangemang så ses vi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

När det gäller arbetskommittéer så önskar vi få fler intresserade att hjälpa till med
grönytor vid Bella Vista, där pågår under växtperioden ständig ans med häckgräsklippning och röjning av sly på vårkanten mm. Intresserad? Vill du vara med så
kontakta vår nye ordförande Kent Axelsson med epost.
Anna-Clara Olofsson
info@ljungskileorten.se
Läs på hemsidan

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

Avsluta prenumerationen | Hantera din prenumeration
info@ljungskileorten.se

