Minnesanteckningar från Programkommitténs möte 2022-10-05
Deltagare: Marita Svantesson (ordförande), Ingemar Nordmark, Eva Bergström Eva-Lena Berglund,
Karin Torkelsson, Eva Hermansson, Dorotea Westbring, Elisabeth Bagge, Inger Karlsson (delvis), Rolf
Hermansson och Åke Strömberg.
Marita hälsade alla välkomna.
Bredfjällsdagen var lyckad. Mycket folk och många barnfamiljer. Vår äggost och tunnbröden var
mycket uppskattade. Stort intresse för Dan Wikströms pärmar fanns.

1. Kommande arrangemang
Film på Folkhögskolan, 9/10 och vandring 16/10
Ljungskile Bio visar filmen ”En badglad polis”. För interiörscenerna från Kochska pensionatet har
Peter Muld filmat i vårt museum vid flera tillfällen.
Stefan Edman planerar att genomföra en vandring i Ljungskile den 16/10 för att visa det som skildras
i filmen. Vi har fått frågan om vi kan ha kaffeservering på Bella Vista i samband med vandringen vilket
vi har tackat ja till.
Affischering ska göra snarast. Ingemar och Eva B ansvarar.
50 kr för vandring och fika bestående av kaffe med bulle och en småkaka.
”Bakgruppen” bakar bullar på Bella Vista. Eva Hermansson bakar småkakor.
Marita har haft kontakt med Stefan Edman som lovat att visa filmen för hembygdsföreningen. Marita
tar kontakt med Stefan för att hitta ett datum i början av november.
Julmarknad 3 och 10/12 på Bella Vista
Bakat, lotteri och loppis som vanligt.
Dorotea föreslog att vi skulle göra en ny utställning i kammaren inför julmarknaden. Flera teman
diskuterades innan det beslutades att utställningen ska skildra Bella Vista runt 1932. Ingemar tar
fram bilder som kan användas för att sätta upp och som underlag så att Marita kan ta fram
tidstypiska kläder från våra gömmor. Dorotea håller ihop gruppen.
Ljusstöpning 31/10 och 1/11
Ljusstöpning skulle kunna vara en kurs som föreningen kan anordna, flera har efterfrågat det. Innan
vi gör det ska vi testa själva i två grupper med 3 personer varje gång. Ljusen kan sedan säljas på
julmarknaden.

2. Förslag till kommande arrangemang
•

•

•

Ingrid Kennborns förslag att Pernilla Toll skulle kunna berätta om Resteröds trikå på en ”Kura
Skymnimg”-kväll är intressant. Hon hade en mycket bra visning/presentation för
Friluftsfrämjandets vardagsvandrare 2002-10-04.
Ingemar föreslog på förra mötet visning av gamla bilder för att få hjälp att identifiera personer. Vi
kom fram till att det finns ett stort behov och förmodligen finns det äldre personer som med
glädje deltar. Det gäller att hitta ett bra forum och modell för hur det ska genomföras. Kanske kan
det göras i samarbete med Soffan? Ingemar ombads ta frågan till fotokommittén som tar fram ett
förslag som Ingemar presenterar för styrelsen. Kan vi ha ett tätare samarbete med Soffan?
Kläd- och dukutställning till våren

3. Rapport från Styrelsen
Lisa Jonsson från Studieförbundet Vuxenskolan presenterade på det senaste styrelsemötet
hur samarbetet mellan dem och oss kan utvecklas. De kan stötta oss om vi vill arrangera
kurser. Programkommittén hade många idéer om möjliga kurser: äggost, ljusstöpning,
broderi, knyppling m.m. Vi funderar om vi kan göra något till våren. Eva B kontaktar Lisa
gällande villkor för tider etc.

•
•
•

4. Övriga frågor
Elisabeth B meddelade att Åke Andersson (tomtesnickaren) hastigt har avlidit i helgen.
Elisabeth tar kontakt med familjen för vidare kontakt.
Anslaget med samtliga ordföranden i muséet behöver uppdateras. Eva B skickar listan till
Ingemar som försöker hitta bra porträtt av de som saknas.
En ny inspirerande grupp för framtagning av kalendern har startat arbetet; Ingemar,
Johannes, Elisabeth Moberg och Erik Hallberg.

Nästa möte: onsdagen 8/11 kl. 11.
Vi inleder mötet att på plats visa hur man stänger av vatten och el. Skulle ha gjorts idag men vi
missade det.
Marita avslutade mötet med att tacka alla för ett bra möte och vi tackade Marita för gott fika.
Ljungskile 2022-10-05, Eva Bergström

