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Följande är planerat den närmaste tiden.
Våffelservering: vi har på mångas begäran valt att hålla öppet 2 lördagar till 7 och 14
augusti.11.00-14.00, då vi hoppas kunna ha servering utomhus i Bella Vistas trädgård.
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 genomförda och 2 återstår och för samtliga
gäller samling vid parkeringar och medtag egen matsäck. Alla vandringar startar kl.18
och genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst.
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.
23 augusti, leder Lars Abrahamsson: En kyrkogård berättar. Kyrkogårdarna är ett stort
kulturarv som berättar bygdens historia. Hur har kyrkogårdarna sett ut och förändrats
under tiden, och varför. En kulturvandring med start vid Ljungs gamla kyrka, efter
fikapaus vid Torpet kommer vi att vandra bort till nya kyrkogården.Tid 2 timmar.
12 augusti Restenäs smedja, "Smed i arbete" Axel Rydberg och Sören Larsson visar
sina färdigheter och Resteröds byalag har försäljning av fika 17.00-20.00
16 augusti Allsångskväll: kl.18 vid Lyckorna Torp. Försäljning av fika med hembakat.
11 september blir Kulturarvsdagen, en vandring mellan två socknar från Häljeröd i
Forshälla till Myren i Resteröd med guide Kjell Eliasson, mer info om tider kommer.
 
Minnesbilder 2021, snart börjar arbetet med att samla in text och bild till olika
berättelser som skall med i årets häfte. Har du något som du vill dela med dig av så
informera oss, vi försöker att ha Minnesbilder till försäljning vid årets julmarknader.
 
Förutom att vi informerar om våra evenemang på hemsidan så finns de även med i
Hembygdsportalen gå gärna in och läs mer https://www.hembygd.se
har du frågor kontaktadress: info@ljungskileorten.se
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