
Programkommitténs möte 20211108, 12.00 på Bella Vista (BV).  

Närvarande: Marita, Elisabeth B för Museet, Eva Hermansson, Eva-Lena, Karin för Bella Vista 

inne, Åke för Lyckorna, Rolf Hermansson Korsviken Byggnadskommittén, Eva Bergström, Dorotea 

Westbring för styrelsen, Ingrid Kennborn för Grinneröds byalag och  Anna-Clara för Information.  

Marita hälsade välkommen och påminde om höststädningen på onsdag då det krattas löv vid BV. 

Anna-Clara informerade om innehållet i konstituerande styrelsemötets protokoll och att det 

kommer att läggas på hemsidan i eftermiddag med anledning av att Kent Axelsson slutade 1 nov. 

Kura skymning på BV sker 14 november 16.00 då Olle Arvids berättar om ”Djur och natur i vårt 

närområde”. Eva Hermansson hämtar och det konstateras att det finns tillräckligt med fikabröd. 

Annonserig saknas om öppethållande på onsdagar på Bella Vista. Ingemar bör även lägga ut på 

Facebook. Idag finns det bara information på hemsidan. 1a onsdagen gav endast en besökare. Ett 

tips på att visa att det är öppet är att tända marshaller. 

Vi provar några onsdagar att hålla öppet några timmar då vi fått önskemål om att kunna besöka 

BV, dels köpa böcker och dels kunna läsa om Bredfjället. Vi har två uppsättningar av Dan 

Wickströms 7 pärmar om torpinventering, en uppsättning finns för hemlån och görs via Inger 

Karlsson och en uppsättning finns på BV att läsas på plats.  

Två datum för julmarknader finns bestämda 4 och 11 december. Det planeras att det serveras 

julsmörgås och lussekatt inomhus på BV, museet håller öppet och liten loppis på utsidan. Det 

kommer att säljas lotterier, hembakat, äggost och brynost på en julmarknad utomhus. I mindre 

rummet serveras glögg och pepparkakor, där sker försäljning av böcker, Minnesbilder och 

kalender. De slutsålda årgångarna av Minnesbilder 1984, 1986 och 1991 finns nu i nytryck. Vi 

kommer även att sälja mössor och Lyckorna tvål förutom Ljungskiletomtar. I år avstår vi från 

godispåsar till barnen de får i stället äta pepparkakor.  

Programkommittén kommer att baka tunnbröd till julmarknaden 23/11 och man avstår att även 

baka pepparkakor på BV. Det hinns inte med ljusstöpning, kanske bra på Hembygdsdagen? 

Julgranar hämtas hos Eva-Lena av Elisabeth och Åke innan 11.00 på fredag 26/11. Då det 

kommer att julpyntas på Bella Vista och museet så det är färdigt till 1a advent 28/11. 

Fönsterputsningen får flyttas fram till våren. 

Vi påmindes om att föreningen firar 90 år nästa år så kom med förslag och ideer till styrelsen. 

Det kommer att bildas en grupp som har sin första träff på torsdag 11/11,  13.00 på BV.  

Läs gärna äldre utgåvor av Minnesbilder för där finns mycket historik om föreningen att hämta.  

Föreningens årsstämma sker i Ljungskilegården lördag 26 februari 2022. 

Hembygdsdagen blir lördag 2 juli som förslag. 

Nästa möte i programkommittén blir 10 januari 2022, kl. 11.00 på BV.  

Noterat från dagens möte; Anna-Clara Olofsson  


