Minnesanteckningar från Programkommitténs möte 20220613
Deltagare: Marita Svantesson (ordförande för mötet), Karin Torkelsson och Eva Hermansson (Bella Vista inne)
Carmen Hergens och Elisabeth Bagge (Museet) Rolf Hermansson (Byggnads) Åke Strömberg (Lyckorna)
Eva Bergström (Lyckorna rabatter) Ingemar Nordmark (foto), Dorotea Westbring (styrelsen) Catherine Westvig
(Bella Vista ute) Kerstin Larsson (Resteröds byalag) och Anna-Clara Olofsson (information).
Marita hälsade alla välkomna, och mötet hölls på Lyckorna torp inomhus.
Mötet började med att ta upp Nationaldagens tårtkalas som blev en succe. En sådan tillströmning av tårtätare
har det inte varit tidigare. Vi kan konstatera att ha Bella Vista öppet mellan 11.00-14.00 är betydligt bättre än
tidigare då det varit öppet på eftermiddagen. Samhällsföreningen som hade samling för motorintresserade gav
god reklam för vår tårtservering.
Nästa öppethållande av Bella Vista och museet blir på Ljungskiledagen 18 juni då delar av styrelsen tar på sig
arbetet med att servera fika med dopp mellan 11.00-14.00. Blir det lika stor tillströmning av fikasugna så behövs
det många som hjälper till. Vi behöver nog vara på plats 9.30. Dorotea och Anna-Clara handlar dagen innan. Det
blir wraps som enkelt kan tas med eller ätas på plats. Catherine kommer att hjälpa till och hon kommer att
snygga till krukorna och tar även blommor till borden inne. Kl 13.00 på Ljungskiledagen är det invigning av
minnesstenen till ära för Ljungskiles grundare i parken vid Ljungskilegården.
Vi uppehöll oss sedan med Bygdens dagar och glädjande nog har vi fyllt på med många programpunkter.
Förutom utställning av MOD21 så kommer föreningen för Polstjernan med en utställning och den placeras i
tidigare loppislokalen. Johanna Abrahamsson kommer att ha en uppvisning i cirkuskonster och då blir det
utmärkt att hon har plats framför torpet 11.30. Vi har fått fler hantverkare som önskar komma. På lördagen
avslutar ett band med irländsk musik, Verdant Braes och söndagen avslutar med Moa o Sunniva Brynnel. Ett
programblad tas fram som visar var vi har de olika aktiviteterna. I Vadet pågår brödbak både lördag och söndag.
Vi uppmuntrar alla till att komma med hembakat, ingredienserna ersätts så spara kvitton och lämna till Dorotea.
Det kommer att gå åt mycket till fika serververingen framför torpet. Det är även populärt med lotterier där
vinster är hembakat bröd och det kommer frågor om man inte kan få köpa med sig. Som tidigare så har
Resteröds byalag serverat sill och potatis och i år kommer man även att servera äggost och brynost på loftet.
Alla som vill och kan komma med dessa godsaker är så uppskattade. Hembygdsföreningens goda rykte är bl.a.
att det alltid serveras hembakat. Anna-Clara har med blädderexemplar av böcker och hänvisar till att det blir
öppet lördagar på Bella Vista då de kan köpas, Minnesbilder och Kalendern säljs på plats.
Torrdassen har gjorts i ordning så Dorotea bokar endast en bajamaja som placeras borta vid Vadet.

Vi behöver bli många som hjälps åt på städdagen för Lyckorna måndag 27 juni 10.00 – det är många
rum i kvarnen som behöver städas så hinner vi inte bli klara så fortsätter vi även på tisdagen.
Ingemar informerade om nytt skåp i hallen med kodlås där förvaras alla nycklar i fortsättningen.
I sommar blir det åter 6 lördagar med servering av nygräddade våfflor, med start 9 juli, efter Bygdens dagar som
blir 2-3 juli. På nästa programkommittémöte så behöver vi lägga ett schema för det behöver vara minst 6
personer till varje lördag, 1 har hand om kaffet, 1 har disken, 1 gräddar våfflor, 1 för serveringen och plockar
disk, 1 tar betalt och 1 är i museet. Carmen kollade direkt i sin kalender och noterade 9 och 23 juli och 6 augusti
för att vara i museet. Det är utmärkt om alla nu har tillgång till kalendern så blir det enkelt att se vilka lördagar
som man har bokat upp sig.
Tack till Marita för gott hembakat till kaffet. Kanonbullar och äppelkaka med vaniljsås.
Marita avslutade mötet med att tacka alla och nästa möte blir 5 juli kl. 11.00 på Bella Vista och då kommer vi
att få all information som behövs för att våra lördagar med nygräddade våfflor skall bli så bra som möjligt.
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