Ljungskileortens Hembygdsförening program 2022
27/3 Årsstämma 10.00 och därefter ”Öppet hus” i Ljungskilegården:
Inger Dejke visar bilder och berättar från nya boken om Lyckorna.
Jan Aronsson visar Ljungskile förr och nu med gamla vykort-nya foton.
Stefan Edman visar några av hans och Peter Mulds filmer om Ljungskiles historia och natur.
Vi visar även en Utställning. I år är det 100 år sedan kvinnor fick rösta för första gången.
Några av de kvinnor i Bohuslän som var rösträttskämpar gestaltas.
Kaffeservering med hembakat, provsmakning av gammaldags maträtt, lotterier och
försäljning av tunnbröd och böcker, bl.a. Minnesbilder 2021 och kalender 2022.
Fotoarkivet i databasen Sofie med bilder och föremål visas.
16/4
30/4
2/5
26/5

Påskmarknad hålls utomhus i Bella Vistas trädgård
Valborg våren firas på Lyckorna torp och kvarn med tal,vårsånger och servering
Kulturvandring Kyrkogården Stefan Edman,Vandring genom Ljungskiles historia
Kulturvandring Fågelmorgon Torkel Torkelsson, Henning Forsström och Stefan Edman,
Fåglarna och vår nya bygd.
26/5 Grinneröds 1000 åriga gravfält Invigning av informationsskyltar m.m.
18/6 Ljungskiledagen Öppet på Bella Vista och museet
2-3/7 Bygdens Dagar vid Lyckorna Torp och kvarn Stort Kulturprogram! Lokala hantverkare
och underhållning, mat på loftet och kaffeservering framför torpet.
11/7 Kulturvandring Backamo lägerplats med Backamostiftelsen, Jerry Nerstrand,
9/7—13/8 Lördagsvåfflor Bella Vista och museet är öppet 6 lördagar
28/7 och 4/8 Smed i arbete, Restenäs smedja Axel Rydberg och Sören Larsson
18/7 Kulturvandring Backamo flygfält med flera torp Ingrid Fuxvall och Göte Natanaelsson
25/7 Kulturarvsvandring 1000 åriga vägen Skafteröd - Aröd, Ingrid Kennborn
15/8 Allsångskväll vid Lyckorna Torp och kvarn, Anna-Clara Olofsson med vänner.
11/9 Kulturarvsdagen Avslutning på jubileumsåret då föreningen visar upp och informerar
om samtliga byggnader/grupper med aktiviteter.
3/12 och 10/12”Jul på Bella Vista” med julmarknad.
Hemsidan https://www.ljungskileorten.se/ uppdateras regelbundet med mer information
och ger detaljer som gäller för våra evenemang. Programmet är preliminärt och kan ändras.
Medlemsavgift 150:- kan betalas med swish 1230779447 eller bankgiro 392-4156, önskas före
30 april och lämna gärna din e-postadress och födelseår.
Nyhetsbrev sänds till prenumeranter , intresserad? skriv till info@ljungskileorten.se

Alla är hjärtligt välkomna och vi samarbetar med

(20220302)

