Minnesanteckningar från Programkommitténs möte 20220207
Deltagare: Marita Svantesson (ordförande), Karin Torkelsson, Eva Hermansson (Bella Vista inne)
Carmen Hergens , Elisabeth Bagge (Museet) Rolf Hermansson,(Byggnads) Åke Strömberg, (Lyckorna)
Ingemar Nordmark (foto), Dorotea Westling (styrelsen) Ingrid Kennborn (Grinneröds byalag) och
Anna-Clara Olofsson (information).
Marita hälsade alla välkomna och informerade om tidigare utdelningar av förtjänsttecken och diplom
i år föreslås styrelsen att dela ut 7 förtjänsttecken och 2 diplom vid årsstämman.
Anna-Clara informerade om innehållet för planerat ”masskorsband”. En sida om vår förening och en
sida med planerat program, bakgrunden är att visa upp att vi i år har 90 års jubileum, vi önskar öka
medlemsantalet som sjunkit de senaste åren och få in fler medhjälpare. Programmet täcker i stort
sett hela 2022 och kan ses som preliminärt då vi inte vet hur restriktioner kan stoppa en aktivitet.
Ingrid informerade om valberedsarbetet. Byalaget önskar få med i programmet om sin 1000 åriga väg
-kulturarvsvandring 25/7 och invigning av informationstavlorna vid kyrkan och gravfältet 26/5.
Innehållet för ”öppet hus” kvarstår från den tidigare planeringen och avser 27 mars och det blir
smakprov av grönsakssoppa och försäljning av tunnbröd. Till årsstämmans fikaförsäljning erbjuds
hembakat och lotterier planeras. Föredragshållare Inger Dejke och Jan Aronsson är tillfrågade och
kan medverka. Tidsplaneringen är ej klar, troligen startar första föredrag 11.00 – Efter årsstämman
planeras filmvisning med Stefan Edman. Det verkar finnas tillräckligt med personer som kan ställa
upp. I entrén kommer det att säljas böcker och bilddatabasen Sofie visas.
Det ges möjlighet till betalning av medlemsavgift vid årsstämman. Frågan ställs om man önskar vara
medhjälpare till sommarens 6 lördagar då det gräddas våfflor på Bella Vista eller hjälpa till på våra 2
hembygdsdagar 2-3 juli. Det kommer att finnas en översikt över vilka evenemang som kräver ett visst
antal personer på plats och att vi även har ersättare, t.ex. på Loftet serveras mat, framför torpet är
det fikaförsäljning, i Vadet brödbak så det kommer att behövas många händer. Har vi ingen entréavgift så frigörs 4 personer som annars suttit i kassorna och de kan hjälpa till med annat.
Ett förslag gavs att loppisen på Lyckorna försvinner och vi får ytterligare rum för hantverkare och det
som är värt att säljas på loppis flyttas till Bella Vista för en planerad loppis på påskmarknaden i Bella
Vistas trädgård, lördag 16 april. Eftersom restriktioner nu upphört så vill vi servera fika med
hembakat inne på Bella Vista och då ges möjlighet att handla böcker mm. Numer finns förutom
Ljungskiletomten en vacker påsktupp och påskkärringar.
Fortsatt idékläckning för innehållet till bygdens dagar med underhållning och hantverkare.
Jubileumsgruppen skall ha nästa möte 3 mars och önskar få förslag på innehåll till 2-3 juli.
Detta har blivit klart:Johanna Abrahamsson med cirkusskola för barn Eva Hermansson har kontaktat.
Några revynummer ev. från Ljungskile teatersällskap Lena Lönnqvist Anna-Clara har kontaktat.
Ucklums förenade röster, en bra sånggrupp som är intresserade, Eva Hermansson har kontaktat.
Det finns många hantverkare som återkommer varje år och de skall prioriteras. Biodlare Ingemar
Abrahamsson, Sören och Asta, vävning, Töllås gård dessa kommer, Marita har kontaktat, Janne Barck
mussel provsmakning är med Carmen har kontaktat, Elisabeth Varnhamnar, syr saker i tyg, kanske
kommer Carmen kontaktar, Gunnel Ideberg Tångbadet kanske kommer, Anna-Clara har kontaktat.
Solveig Johnsson med vackra och inspirerande kort är klar, Anna-Clara har kontaktat. Dorotea
kontaktar Ingrid Eliasson som visar stickat. Mimmi med smycken och väskor, Modisten med hattar,
Anna-Clara kontaktar. Kristoffer Åström tillverkar rep, Marita kontaktar och vi uppmanas att komma
med fler förslag och kontaktuppgifter till nästa möte. Gärna fler lokala förmågor till underhållning.

Rolf Hermansson undersöker om det kan vara lämpligt med båtresa på en fraktskuta från gamla
tider, en tur mellan Lyckorna och Ulvön, föreningens start en gång rörde just byggande av väg till
Ulvesund som då hade båttrafiken som färdmedel.
Anna-Clara informerade om Hembygdsresan, en turne med aktiviteter för barn hos kulturarvsföreningar. Detta erbjuds gratis men endast under vardagar vecka 26 och 27. Tyvärr blev det svaret
nej då frågan ställdes om det gick att få 2 eller 3 juli. Kanske vi ändå kan få låna rekvisitan, vi går
vidare med planering av detta som rör prova på lekar, skriva på griffeltavla, tvätta som för 100 år
sedan, göra egna bivaxljus, gissa föremål (föreningens egna föremål väljs ur samlingen.
Förslag kommer att ges styrelsen att tiden för Valborgsfirande på Lyckorna tidigareläggs då det
numer ej blir några fyrverkerier som skall inväntas i mörker. Kan vara bra för många barnfamiljer att
vi börjar tidigare. Anna-Clara kontaktar kyrkan då detta evenemang startar i Ljungs gamla kyrka.
Kören köper kaffe med dopp som tidigare och detta intas i torpet som tidigare.
Styrelsen får avgöra om det skall anordnas något på Nationaldagen, tidigare har vi serverat
nationaldagstårta på Bella Vista och ordnat med tal och sång på torget. Kan styrelsen ställa upp och
ta detta uppdrag? Tårtor kommer att finnas om vi skall ha öppet på Bella Vista.
Skall Bella Vista vara öppet på Ljungskiledagen 18 juni? en dag då många är i rörelse i samhället och
önskar komma in på museet och Bella Vista. Vi har tidigare år haft alltför långa väntetider på
nygräddade våfflor så det finns i stället förslag på att man i stället säljer en ”Ljungskilesmörgås, typ
renklämma” att ätas på plats eller tas med.
Ingrid Kennborn har informerat om en degknådningsmaskin. Föreningen är erbjuden men kan i
dagsläget ej ta emot då den kräver gjutet betonggolv. En sådan maskin hade underlättat arbetet då
man vill göra stora satser deg och det är tungt att knåda stora degar.
Vi påminns om vår fototävling ”månadens bild” läs mer https://www.ljungskileorten.se/?p=4760
Marita avslutade mötet med att tacka alla och nästa möte blir 7 mars kl. 11.00 på Bella Vista
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