Programkommitténs möte 20210906, 11.00 på Bella Vista.
Närvarande: Marita, Elisabeth B, Carmen för Museet, Dorotea för styrelsen, Eva Hermansson,
Gun-Inger, Eva-Lena, Karin för Bella Vista inne, Åke för Lyckorna, Rolf Hermansson Korsviken
Byggnadskommittén, Gun Klingvall för Resteröds byalag, Ingemar för foto, Anna-Clara för
Information och Rolf Hermansson Berg för Aröds kvarn i slutet av mötet.
Marita hälsade välkommen och öppnade mötet som idag hölls inomhus på Bella Vista.
Marita framförde stort tack till alla som hjälpt till under sommarens lördagar då det varit mycket
populärt att njuta av våfflor på Bella Vista och även museet har varit öppet. Det var populärt och
lättsålt med lotterier där vinster var hembakat bröd. Åke och Rolf var till stor hjälp med möbler som
skulle fram och tillbaks alla lördagar på Bella Vista och så även på allsångskvällen, stort tack.
Även under allsångskvällen såldes lotteri. 45 personer gästade kvällen som blev lyckad och
förutsätts att även bli nästa år på Lyckorna. Ett tack riktas även till Lars Abrahamsson för hjälpen
med musikanläggningen.
Vi har gjort 5 vandringar i sommar, mest deltagare lockade Grinneröd, Ingrid Kennborn med 40 och
därefter Lars Abrahamsson med kyrkogårdar 25 personer och Torkel Torkelssons vandring i
planerad byggnation vid Skarsjöområdet 23 personer, Rolf Hermansson, Berg och Dan Wickström
Norra fjället lockade 18 personer och Södra fjället endast 8, tyvärr var det risk för åska den kvällen
som avskräckte många.
Torsdag 12 augusti var det ”Smed i arbete” Axel Ryberg, Sören Larsson och Anders Rasmusson
visade sina färdigheter i Restenäs smedja inför 71 intresserade som kunde komma in i små grupper.
Resteröds byalag hade hand om fikaförsäljning.
Gemensam vandring på Kulturarvsdagen 11 september med Forshälla Hembygdsförening. Guide
blir Kjell Eliasson. Från Häljeröd i Forshälla till Myren i Resteröd. Ingemar ordnar med affichering.
Vi medverkar gärna med provsmakning av äggost och tunnbröd på Bredfjällsdagen 25 september
så som tidigare år.
Filmen om Bredfjället som premiärvisats för några är mycket bra och rekommenderas att ses på
Folkhögskolan 7 och 8 september. Ev. kanske kan den visas i vinter för de som missat att se den.
Önskemål finns som förslag till styrelsen en Kura skymning, söndagar på Bella Vista 16.00-18.00
med Olle Arvids (Eva H kontaktar), och eller Janne Dahl (Gun K kontaktar) i oktober eller
november. Till årsstämman då vi har öppet hus (förslag 26 februari 2022) med föredrag så finns
förslag på Inger Dejke (Anna-Clara kontaktar) och/eller Jan Arvidsson (Ingemar kontaktar).
Sven Hergens bildspel om landhöjning kan visas då även ljudinspelning är sparad.
Två datum för julmarknader finns på förslag 4 och 11 december. Om inga nya restriktioner ges
från FHM så kommer det att serveras julsmörgås inomhus på Bella Vista, museet håller öppet och
liten loppis på utsidan. Ingemar undersöker leverans av beställda tomtar. Nytryck av slutsålda
Minnesbilder bör finnas klara till julmarknader så även Kalender 2022 och Minnesbilder 2021.
Anna-Clara informerade om Arödsprojektet, visade informationsfoldern och att mer finns att läsa
på vår hemsida om att alla våra aktiviteter numer finns uppdaterade på vår hemsida och de är
även med på Hembygdsportalen se https://www.hembygd.se/shf
Tack Marita för goda frallor och kaka till kaffet. Nästa möte i programkommittén blir 11 oktober
11.00 på Bella Vista.
Noterat från mötet; Anna-Clara Olofsson

