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Vi fyller 90 år nästa år!!!
Kommande evenemang på Bella Vista blir Julmarknader 4 och 11 december.
Då kan du passa på att köpa årets häfte av föreningens Minnesbilder, som givits ut
varje år sedan 1984, det är nu sänt till tryckning. I år finns det med artiklar om
Ekiperingens historia, kulturarvet från kyrkogårdar och 1000 årig väg, Krigstiden i
Ljungskile, "Ljungskiles father" Frankenberg och ny film m.m. Stort tack till alla som
medverkat till att det även i år finns Minnesbilder att läsa.
Välkommen mellan 11.00 – 14.00 den 4 och 11 december.
Inomhus erbjuds julsmörgås, lussekatt och pepparkakor i stora salen och i lilla rummet
bjuder vi på glögg och pepparkakor och där sker försäljning av årets Minnesbilder 2021
och Kalender 2022. Vi har låtit trycka upp de slutsålda årgångarna av Minnesbilder
1984, 1986 och 1991 så de finns till salu. Många böcker av lokala författare säljer vi
och i år har vi även Ljungskilemössor och -kepsar, Lyckorna tvål, glasunderlägg med
föreningens emblem och naturligtvis Ljungskiletomten i olika storlekar. Museet med
gammaldags handelsbod är öppet och där är ett julklappslotteri för barnen. Utomhus
säljer vi hembakat, tunnbröd, brynost och äggost, även en liten loppis och lotterier.
Fototävling under Jubileumsåret 2022
För att uppmärksamma att vi funnits i 90 år utlyser vi en fototävling under 2022.
Bilderna ska spegla invånarnas liv och verksamhet för varje månad under
Jubileumsåret. Det kan vara arbetsliv, skola/förskola, friluftsliv, boende, sport, olika
typer av evenemang eller vad som försiggår i Ljungskile under 2022. Bara fantasin
begränsar! Skicka dina bilder (högst tre/månad) till info@ljungskileorten.se senast två
dagar efter aktuellt månadsskifte. Kom ihåg att identifierbara personer ska ge sitt
samtycke till publikation.
Föreningen har en jury på tre personer som utser månadens tre bästa bilder. Dessa
publiceras på vår hemsida inom tio dagar efter månadsskiftet.
Årets bästa bild utses sedan genom en omröstning av alla Ljungskilebor som är
intresserade, mer om det senare. Vi kommer även att sammanställa en publikation om
jubileumsåret där bilderna publiceras.
Årsstämma 2022

Notera lördag 26 februari för vår årsstämma med öppet hus i Ljungskilegården. Vi
kommer då att välja ny ordförande då nuvarande slutade på eget önskemål 1 nov.
Fram till årsstämman är Arne Bergström tjänstgörande ordförande.
Vi har tyvärr ett tråkigt sorgebesked att lämna då vår avhållne vän och mångåriga
medarbetare Gun Klingvall har avlidit efter svår sjukdom. Gun har varit viktig för vår
verksamhet som sammankallande i Resteröds Byalag och genom sitt förtjänstfulla
deltagande i valberedningen under många år. Vi kommer att sakna Gun mycket.
har du frågor kontaktadress: info@ljungskileorten.se

