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Munkedalsbygden

INFORMATIONSBLAD 2017:3
Styrelsen har i maj haft sina sista möten 

för våren och tar nu en paus i det formella 
arbetet fram till augusti. Den fortsatta 
planeringen av höstens verksamhet löper 
dock på och i detta utskick bifogas 
höstprogrammet så som det ser ut idag.

Sommaraktiviteter

Efter samtal med Museijärnvägen har vi 
möjlighet att genomföra ett av förra 
sommarens arrangemang, en tågresa med 
grillning i hamnen. Trots ett lätt regn på 
slutet blev arrangemanget lyckat och vi vill 
gärna kunna erbjuda det igen. Resan är 
planerad till den 18 juli kl 13:00. Samling 
vid Munkedals Järnväg. Priset för resan är 
60 kr. Ta med kaffekorg, något att grilla och 
att sitta på. 

Onsdag den 28 juni finns möjlighet för 
intresserade att följa med på en guidad 
visning av Bohusläns museums stora 
utställning ”Med kärlek tll färgen”. 
Utställningen i Konsthallen presenterar 
måleri av Göteborgskoloristerna, som 
tidigare främst förknippats med en kvartett 
färgstarka och expressiva konstnärskap – 
Ragnar Sandberg, Inge Schiöler, Åke 
Göransson och Ivan Ivarson. Göteborgs-
kolorismen inkluderar dock många fler 
konstnärer, som med tiden fick spela en 
mer undanskymd roll i konsthistorien. 
Utställningen omfattar ett 100-tal verk av 25
konstnärer. Flera av verken har inte tidigare
visats offentligt.

 Efter visningen finns möjlighet att på 
egen hand besöka museets andra stora 
tillfälliga utställning - ”Hjärtats rum”. I 
utställningen visas  hjärtan av konstnärerna
Gunilla Skyttla, Leo Pettersson, Lars 
Hansson och Stefan Ahlenius. 
Bröllopsklänningar från Bohuslän, 
fästmansgåvor och bröllopsgåvor, kärleks-
brev skrivna av Evert Taube mm. Hjärtats 
rum visar också 15 grafiska bilder med 
erotiska motiv – en meditation i ord och 
bild över Höga visan, gjorda av prästen och
bildkonstnären Kent Wisti. 

Vi avslutar med att dricka kaffe på 
museets café innan hemresan. Samling för 
samåkning på torget i Munkedal 28 jul kl 
12:15, beräknad återkomst till Munkedal kl 
16:00. Om Du tänker ta egen bil och kan ta 
med några passagerare eller om Du 
behöver någon att åka med så ring gärna 
Lars B Andersson på telefon 070 3206875 så 
vi kan ordna med samåkning.

Förra sommarens uppskattade båtutflykt
på Gullmaren kommer att genomföras 
också i sommar. Tack vare Yngve Carlan-
ders tillmötesgående får vi möjlighet att 
återigen uppleva en eftermiddag på 
fjorden. Utflykten äger rum i början av 
augusti. Se vidare information på förenin-
gens hemsida och våra vanliga annons-
platser. Anmälan till Björn Jacobson 71113 
senast den 28 juli. Antalet deltagare är 
begränsat så vänta inte med att anmäla Dig.

Höstens program.

Höstens program har sammanställts och 
bifogas i detta utskick. Vi fortsätter med de 
omtyckta månadsmötena, dock med en 
liten förändring så att vi kommer att få 
lyssna till musik vid vartannat möte och till 
ett spännande föredrag vid övriga tillfällen.
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Detta hoppas vi skall ge möjlighet till 
samtal kring borden utan att vi skall störa 
eller känna oss störda av annat som pågår 
samtidigt. 

Den 7 september anordnar föreningen en 
guidad Hemlig resa. Resan utgår från Munke-
dals station kl 08:30.  Under resan kommer vi
att besöka olika mål för att dels fika, handla
och underhållas. Vi räknar med att vara 
tillbaka igen cirka kl 17:30. Kostnaden för 
resa, två kaffe och lunch blir 575 kr.  
Anmälan till Bosse Liljenor 070-312 11 28 
senast 20 augusti.

Rapport från styrelsen

Styrelsens majsammanträde ägnades till 
stor del åt den fortsatta diskussionen om 
organisation, funktionärer och kommittéer. 
Vi närmar oss sakteligen ett förslag som vi 
hoppas kunna presentera vid ett medlems-
möte i oktober.

I diskussionerna kommer vi självklart 
ofta in på frågan om hur vi skall kunna 
fylla olika funktionärsposter på kort och 
lång sikt. Som det ser ut idag är det ca 5 % 
av medlemmarna som har någon form av 
uppgift i föreningen. Detta är naturligtvis 
ohållbart i längden. Vi behöver som ett 
första steg åtminstone fördubbla antalet 
aktiva funktionärer. Detta innebär att vi 
behöver engagera ytterligare ett tiotal 
medlemmar i olika uppgifter. Som planerna
ser ut idag räknar vi med att de aktuella 
kommittérna bör innehålla 3 – 5 medlem-
mar vardera och att vi kommer att ha ca 5 
kommittéer. Alltså behöver vi 15 – 25 
medlemmar som är beredda att delta i det 
stimulerande arbetet med att planera och 
genomföra föreningens olika aktiviteter. 
Det kan gälla studieverksamhet, planering 
av resor, kulturprogram, mattcurling mm 
mm. Om Du känner att Du vill delta så 

tveka inte att kontakta någon i styrelsen så 
hittar vi tillsammans en roll för just Dig.

Möte med kommunens övriga SPF 
- föreningar

Den 12 juni träffades några personer från
styrelserna i Svarteborgs, Sörbygdens och 
Munkedalsbygdens SPF-föreningar för ett 
samtal kring gemensamma frågor. Värd för 
mötet var ordföranden i Svarteborg, Lisbeth
Hedlund, som välkomnade oss till sitt 
trevliga hem. Samtalet som rörde en mängd
frågor, sort som smått, varade i tre timmar 
och visade att vi i de flesta frågor har 
samma uppfattning även om det ibland kan
finnas skilda åsikter. En sådan fråga är 
naturligtvis placeringen av det nya 
äldreboendet där Svarteborg välkomnar 
placeringen i Dingle medan vi i vår 
förening har förordat en utbyggnad i 
Munkedal.

Ett konkret resultat av samtalen blev att 
vi beslöt att gemensamt inbjuda represen-
tanter för de politiska partier som är repre-
senterade i kommunfullmäktige till en 
hearing den 5 oktober i Hällevadsholm. 
Här vill vi få möjlighet att ställa frågor 
kring partiernas syn på äldrefrågor. Boka in
kvällen redan nu så återkommer vi när vi 
vet mera om detaljerna.

Ha en fortsatt trevlig sommar!

STYRELSEN
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