Minnesanteckningar från Programkommitténs möte 2022-11-08
Deltagare: Marita Svantesson (ordförande), Ingemar Nordmark, Eva-Lena Berglund, Karin Torkelsson,
Eva Hermansson, Dorotea Westbring, Elisabeth Bagge, Rolf Hermansson, Åke Strömberg och AnnaClara Olofsson.
Marita hälsade alla välkomna.

1. Kommande arrangemang
Julmarknad 3 och 10/12 på Bella Vista 11.00-14.00
Bakat, lotteri och loppis som vanligt. Det kräver många som engagerar sig och Anna-Clara sänder ut
en önskan om att få fler att hjälpa till från arbetsgrupper, kommitteer och byalag. Marita skänker 18
kilo mjöl och Åke skänker socker till bakning som kommer att pågå i två dagar 15 och 16 november.
Ljusstöpning 31/10 och 1/11
Någon ljusstöpning har ej blivit gjord då Bella Vista är mycket uppbokat och någon ledig tid fanns ej.
Det diskuterades bokning av Bella Vista då det under kommande veckor skall bakas tunnbröd och
annat kaffebröd till lotterier och försäljning. I fortsättningen anges vid bokning vilket rum som skall
användas. Det går utmärkt att baka även om vi i informationsgruppen är på plats i stora salen.
Marita har skapat vackra dekorerade blockljus till försäljning. Det blir en mindre loppis utomhus. På
julmarknaden kommer det att finnas brynost och äggost till försäljning utomhus. I lilla rummet bjuds
glögg och pepparkakor och försäljning av Minnesbilder 2022 och kalender 2023 samt böcker mm.
I år serveras julsmörgås och Karins bakade fruktkaka i stora salen.

2. Förslag till kommande arrangemang
Efter 20.e Knut är det önskvärt med en gemensam träff där Ljungskilefilmen skall visas.
Årsmötet planeras att i första hand hålla till i Hemgården och i andra hand Ljungskilegården. Dorotea
undersöker om det går bra lördag 25 februari. Något tema för öppet hus kom inte upp.

3. Rapport från Styrelsen
Anna-Clara informerade från senaste styrelsemötet och protokollet finns på hemsidan.
https://www.ljungskileorten.se/wp-content/uploads/2022/11/11_20221103_smote.pdf

•
•
•

4. Övriga frågor
Nödutgångar får ej blockeras viktigt att alla hjälps åt med detta.
Mycket löv som behöver krattas upp inför julmarknader. Häcken klipps på vissa ställen.
Mötet avslutades med en genomgång och visning: hur stänger man av vatten och el.

Nästa möte: måndagen 6/2 kl. 11. På Bella Vista
Marita avslutade mötet med att tacka alla för ett bra möte och vi tackade Marita för god äppelkaka.
Ljungskile 2022-11-09, Anna-Clara Olofsson

