Programkommitténs möte 20210614, 11.00
Närvarande: Marita, Elisabeth B, Carmen för Museet, Ingemar för Foto, Gun-Inger,
Birgith, Eva H, Eva-Lena, Karin för Bella Vista inne, Rolf H Korsviken för Bygg, Åke
för Lyckorna och Anna-Clara för Information.
Marita hälsade välkommen och öppnade mötet som idag hölls på Lyckorna.
Påskmarknaden och vårmarknaden utomhus vid Bella Vista blev mycket uppskattade
och allt hembakat tog slut så även lotterier.
5 Lördagar i juli finns det förslag till utomhus servering av nygräddade våfflor om
vädret så tillåter med start lördag 3 juli 11.00 – 14.00.
Anna-Clara och Eva H har börjat lösa Melodikrysset som sänds 10.00-11.00 på
lördagar tillsammans i Bella Vistas trädgård, alla intresserade som önskar medverka
är så välkomna. För närvarande är det byggnadsställningar på plats men det ges
ändå möjlighet att ses då inget arbete utförs på lördagar.
Vi har 3 vandringar klara: Måndag 5 juli samling Södra fjället 18.00 med Dan
Wickström, vi ser bl.a. Bremsevik, Lyckan, Torsberg, Björnemyren och Örebacken.
Måndag 19 juli samling Norra fjällets parkering 18.00 då leder Rolf Hermansson
Berg en vandring från Norra fjället mot Nya försöket, Holmen, Gröna äng och
passerar de högsta sjöarna och bergknallarna.
Måndag 9 augusti samling Skarsjövallens parkering 18.00. Torkel Torkelsson
upprepar sin vandring med samma upplägg som han genomförde på årets
Fågelmorgon på Kristi Himmelfärdsdag då det kom 15 personer. ”Lätt vandring på 34 Km i området på vägar/stigar i nya planerade bostadsområdet, salamander–
dammar, kanske sånglärkan hörs, samt tid för kafferast i istidsmiljö. Därefter väljs
någon av stigarna runt Silverfallet”.
Sommarens evenemang avslutas som tidigare år med allsångskväll vid Lyckorna
torp och kvarn utomhus, måndag 16 augusti 18.00.
Ljungskiledagen är planerad av Samhällsföreningen att hållas lördag 28 augusti och
förslag finns att vi har Bella Vista och museet öppet och att man i stället för våfflor
säljer en tunnbrödsdelikatess, vår Bella Vista- och museet- kommitté är ju bra på
hembakat så förslag finns att man bakar tunnbröd och har allt utomhus om inga nya
restriktioner finns.
Anna-Clara informerade om Hembygdsportalen som nu uppdaterats och finns på
https://www.hembygd.se/shf
Vi kommer att informera om våra evenemang och besöksmål på deras hemsida då
det är gratis för Hembygdsförbundets medlemsföreningar att använda. Hittills har vi
mest informerat om kontaktuppgifter och medlemsinformation.
Nästa möte i programkommittén blir måndag 2 augusti 11.00 plats meddelas senare.
Noterat från mötet; Anna-Clara Olofsson

