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Nu är det ett sommarnyhetsbrev för juni/juli. Följande är planerat den närmaste tiden
och under sommaren.
Våffelservering: startar nu på lördag 3 juli 11.00-14.00. Eftersom det endast blir
servering utomhus så kan vi bli tvungna att ställa in någon lördag om det blir mycket
dåligt väder. Vi hoppas kunna ha servering utomhus alla lördagar i juli. 
Välkomna även att se muséet med vår gammeldags handelsbod som samtidigt är
öppet för visning för 2 personer (eller en familj) i taget. Där säljs hembakat tunnbröd
och våra skrifter. 11.00-14.00 gäller även här.
Måndagsvandringar: Tre vandringar är planerade och för samtliga gäller samling vid
parkeringar och medtag egen matsäck. Alla vandringar startar kl. 18 och genomförs i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst.
5 juli, leder Dan Vickström oss till omgivningarna runt Södra Fjället, start från dess
parkering. Vi ser bl.a. Bremsevik, Lyckan, Torsberg, Björnemyren och Örebacken.
19 juli, leder Rolf Hermansson, Berg med start vid Norra Fjällets parkering. Då vi
vandrar passerar vi de högst belägna sjöarna på Bredfjället och går till Nya försöket.
9 augusti, leder Torkel Torkelsson oss och vi startar vid Skarsjövallens södra
parkering. Vi ser områden där kommunen har byggplaner, salamander-dammar och
avslutar med Silverfallet. Samma vandringsupplägg som vid årets fågelmorgon.
Målningsarbeten onsdag 21 juli och lördag 24 juli kommer att göras på Lyckorna:
Torpet, lekstugan, Vadet och kommissionärsskjulet. Byggnadskommittén bistår med
material och arbetsledning. Varmt välkomna till en trevlig gemensam arbetsdag.
Restenäs smedja, I dagsläget har vi ingen planerad visning av "Smed i arbete" men
det kan komma att ändras, information ges på vår hemsida och via affischering.
Allsångskväll: 16 augusti kl.18 vid Lyckorna Torp. Mer information kommer i nästa
nyhetsbrev som sänds i början av augusti. Vi informerar även om våra evenemang i
Hembygdsportalen gå gärna in och läs mer https://www.hembygd.se
har du frågor kontaktadress: info@ljungskileorten.se

https://www.ljungskileorten.se/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2LCI4MThlZmFhNTU2NzUiLDAsMCwzNywxXQ
https://www.hembygd.se/ljungskileortens-hembygdsforening
mailto:info@ljungskileorten.se

