Minnesanteckningar från Programkommitténs möte 20220307
Deltagare: Marita Svantesson (ordförande för mötet), Gun-Inger Wikström, Eva Hermansson, EvaLena Börjesson (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 att i år föreslås styrelsen att dela ut 7 förtjänsttecken.
Blommor till föredragshållare, avgående medarbetare och mottagare av förtjänsttecken beställer
Marita och Åke hämtar. Hon ordnar med plats för bord och ljus för minnesstund med tyst minut som
inleder dagen då vi hedrar våra medarbetare som avlidit. Föreningens flagga skall hissas i parken.
Alla som kan är välkomna till Ljungskilegården lördag 26 mars 15.00 – för att ordna med lokalen och
ställa i ordning allt som kan förberedas.
Årsstämman börjar 10.00. All dokumentation för årsstämman är klar och länk till sidan är;
https://www.ljungskileorten.se/?page_id=4912
Innehållet för ”öppet hus” kvarstår från den tidigare planeringen och avser 27 mars 11.00- i
Ljungskilegården. Försäljning av fika med hembakat och det blir smakprov av grönsakssoppa och
försäljning av tunnbröd. Vi hade en genomgång av det som skall bakas och det ser ut att vi har
tillräckligt. Eva H och Marita handlar det som behövs i köket. Gun-Inger hade bakat Berta-kakan, en
kaka som Birgitta Rasmusson framhöll kom från våra trakter, vi blev bjudna på smakprov och
bestämde att kakans recept kan anslås och kakan ingår i doppet till fikat. Borden dekoreras med
jubileumsservetter, blomma och blåbärsris.
Föredragshållare Inger Dejke och Jan Aronsson är tillfrågade och kan medverka. Tidsplaneringen är
klar, första föredrag börjar 11.30 – filmvisning med Stefan Edman avslutar dagen. Det verkar finnas
tillräckligt med personer som kan ställa upp. I entrén kommer det att säljas böcker och bilddatabasen
Sofie visas. Programmet som annonseras bifogas.
Det ges möjlighet till betalning av medlemsavgift vid årsstämman. Frågan ställs till besökare 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. Vi önskar att bli fler som kan dela upp sysslorna.
Loppis-rummet i kvarnbyggnaden på Lyckorna skall tömmas. Måndag 4 april 10.00 samlas de som
kan och vill vara med för att ta vara på det som kan säljas på påskmarknadens loppis som vi har i
Bella Vistas trädgård 11.00-14.00 på påskafton 16 april.
Marita läste upp den nuvarande listan för hantverkare som önskar vara med på Bygdens dag 2-3 juli.
Idag är det tillräckligt med utställare och gruppen som håller i trådarna för 90 årsfirandet är nöjda.
Listan bifogas med anteckningarna för mötet.
Rolf Hermansson har varit i kontakt med föreningen som har båten, ligger nu i Kungsviken på Orust,
som kan användas 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. Han återkommer med mer information längre fram efter deras
styrelsemöte som blir inom de närmaste veckorna.
Valborgsfirande på Lyckorna tidigareläggs en timme så vårtal och sånger blir 20.00 vid brasan. Innan
dess köper kören fika som intas inne i torpet. Brasan är tillräckligt stor så det behövs inget mer ris.

I år har vi inget evenemang på Nationaldagen utan vi satsar på att hålla Bella Vista öppet på
Ljungskiledagen 18 juni. Mycket lämpligt då minnesstenen för Ljungskile kommer att invigas i
Badhusparken vid Ljungskilegården. Styrelsen kommer att servera fika.
Ingrid Kennborn informerade om nyrekrytering inför årsstämman, ännu återstår några namn.
Ingemar ombads att fråga S-blommor om de vill skänka blommor till ett lotteri som de gjort tidigare.
Marita informerade om besöksgrupper som nu har kommit igång. Ett tiotal som var på kurs samt en
lärare från Folkhögskolan visade sig mycket intresserade av museet och de fick även se Bella Vista
invändigt. Peter Muld har filmat flera rum i museet och han var mycket nöjd med museets innehåll.
Anna-Clara informerade om ett nytt avtal som gäller för uthyrning av Bella Vista. Finns utlagt på sidan
för uthyrning https://www.ljungskileorten.se/?page_id=4435
Vi påminns om vår fototävling ”månadens bild” läs mer https://www.ljungskileorten.se/?p=4760
Tack till Marita för gott hembakat till kaffet och tack till Gun-Inger som bjöd på Berta-kakan.
Marita avslutade mötet med att tacka alla och nästa möte blir 11 april kl. 11.00 på Bella Vista
Ljungskile 2022-03-08 Anna-Clara

