2022-06-29
Hjärtligt välkomna till Bygdens dagar, 2-3 juli, som har ett fullspäckat program. Då vi
firar 90 år så bjuder vi på underhållning i dagarna två med start kl 11.00 på Lyckorna
Torp och kvarn. På lördag 11.30 visar Johanna Abrahamsson cirkuskonster och dagen
avslutas med Verdant Braes som spelar irländsk och svensk pop/visa från 15.00. På
söndag avslutar Mareld med Moa Rosa och Sunniva Brynnel dagen, start ca 14.15.
Under dagarna ges det möjlighet att smida järn med Axel Rydberg. Många hantverkare
visar och säljer sina alster. Biodlare Ingemar Abrahamsson och Töllås fårgård säljer
sina produkter. Tipspromenad för barn och vuxna i omgivningarna erbjuds. Besök även
kvarnens nedre del där det finns en utställning om Polstjernan, båten som byggdes
1918 vid Gösta Johanssons varv i Kungsviken. MOD21 visar några rösträttskämpar
från Bohuslän och projektledare Greger Olofsson informerar om Aröds kvarns
upprustning. Stefan Edmans och Peter Mulds kortfilmer om Ljungskile visas.
Förtäring av sill och potatis, korv med bröd, brynost och äggost sker på loftet och
framför torpet är det fika med hembakat. Titta samtidigt in i den helt nyrenoverade
lekstugan. I Vadet är det brödbak med försäljning. Mer detaljer om programmet finns på
hemsidan https://www.ljungskileorten.se/?tribe_events=bygdens-dagar
På lördag 9 juli börjar serveringen av nygräddade våfflor på Bella Vista. Under 6
lördagar mellan 11.00-14.00 har vi öppet och det ges möjlighet att besöka museet med
gammaldags handelsbod. Våra måndagsvandringar startar den 11/7 med en guidning
på Backamo. Se information om samtliga vandringar på vår hemsida.
Till sist ett stort tack till alla som kom till invigningen av minnesstenen i Badhusparken
till ära för JF Frankenberg "Ljungskiles grundare". Rekordmånga tårtätare kom till Bella
Vista på Nationaldagen. Även Ljungskiledagen lockade många att besöka oss.
GLAD SOMMAR önskar vi från styrelsen och ser fram emot att träffas nu till helgen.
Frågor sänds till info@ljungskileorten.se

Läs på hemsidan

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

