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Lyckad Årsstämma med Öppet Hus på Ljungskilegården den 27 mars
Det var många besökare och god stämning. Uppskattad grönsakssoppa serverades.
Den tog helt slut liksom allt hembakat. Allt utsökt tillagat och serverat av föreningens
Programkommitté, stort tack för ett gott arbete. 

 
 
Den nya styrelsen som valdes på årsstämman och efterföljande konstituerande möte
består av: Arne Bergström, ordförande, Dorotea Westbring, kassör, Eva Bergström
sekreterare, Anna-Clara Olofsson vice ordförande, Elisabeth Moberg, vice sekreterare,
Ingemar Nordmark, Kerstin Larsson, Greger Olofsson och Erik Hallberg. Ersättare:
Gunilla Hermansson och Angelique Hvalgren. De med kursiverad stil är nya i styrelsen.
Gå gärna in på styrelsens informationssida för att se alla som är med i arbetsgrupper,
byalag och kommittéer.
https://www.ljungskileorten.se/?page_id=174
 
Följande belönades med Sveriges Hembygdsförbunds förtjänstnålar för värdefullt
arbete: Lars Abrahamsson (IT-gruppen), Axel Rydberg och Sören Larsson (Restenäs
smedja), Inge Magnusson, Kjell Sällström, Thomas Petersson, och Christer Brattwall
(Byggnadskommittén). 
 
Under Öppet Hus-delen hade vi förmånen att lyssna till och se bilder och film av Inger
Dejke, Jan Aronson och Stefan Edman.

 
 
Ett stort tack till alla som bidrog till det lyckade evenemanget!
 
Nu närmast har vi en påskmarknad på Bella Vista, Välkomna på påskafton 11.00-
15.00. Utomhus har vi stor loppis, försäljning av brynost och äggost, hembakat bröd,
lotterier. Inne på Bella Vista kan du köpa fika och hembygdslitteratur samt träsnidade
påskprydnader. Museet med gammaldags handelsbod är öppet för besökare.

 
 

https://www.ljungskileorten.se/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzU2LCJmZWNkNzYzMjhlMDIiLDAsMCw0NiwxXQ
https://www.ljungskileorten.se/?page_id=174&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=julmarknader_23


Valborgsfirandet på Lyckorna tidigareläggs en timme så vårtal och sånger börjar
20.00. Marita Svantesson ger en inblick i föreningens 90 åriga historia och Stefan
Edman håller talet till våren. Vårsånger framförs gemensamt av kören Fräknarna och
Kaprifolkören med ledning av Pernilla Sjövall. Redan 19.00 ges det möjlighet i Ljungs
gamla kyrka att lyssna på körsångarna. Under kvällen ges möjlighet att köpa grillad
korv och kaffe med bulle. Brasan tänds 20.00. 
 
Vår fototävling ”månadens bild” pågår läs mer https://www.ljungskileorten.se/?p=4760.
Vi ser fram emot många härliga vår - och påskbilder!
info@ljungskileorten.se

Läs på hemsidan

Detta nyhetsbrev är skickat till annaclara.olofsson@gmail.com.
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