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25 guider besökte Lysekil
I lördags sammanstrålade
25 av Bohusläns Guider i
Lysekil, för säsongsupptakt
och årsmöte.
En av guiderna, Anette
Bargel som bor i Lysekil,
tog initiativ till att förlägga träffen i Lysekil och hon
satte också ihop dagens
program.
– Många av guiderna är regelbundet här med en bussgrupp,
men nu kom chansen att visa
lite mer än som hinns med i
vanliga fall, säger Anette Bargel. En del av guiderna är aktiva sedan 30 år tillbaka, andra
är nya sedan 2018, så det gäller att göra programmet intressant för alla.
Fokus blev därför på årets
nyheter och att ge guiderna nya

”Många av guiderna är regelbundet här med en bussgrupp, men nu
kom chansen att visa lite mer än som hinns med i vanliga fall”, säger
Anette Bargel.
Foto: Peter Muld

kunskapsbitar, till exempel Lysekil som dykdestination och

att berätta om pågående byggprojekt i Lysekil just nu.

Lysekil presenterades
Programmet startade inne i
Dive Teams lokaler, en ny plats
för de flesta och bra placerad
nära Havsbadsområdet. Här
blev det fika, presentation av
Lysekil som kommun med film,
och ett föredrag av kommunens
turismstrateg Cia Säll som
berättade om turismtrender, planer för Lysekil 2019 och var
besökarens resa börjar – hemma vid datorn. Det är där man
väljer vilken destination man
reser till, så hon underströk vikten av digital närvaro för företag i besöksnäringen.
Därefter blev det guidning i
Havsbadsparken. Anette Bargel berättade om dåtid, nutid
och framtid. Vad som händer i
parken under 2019 och hur badortslivet såg ut på 1800-talet.
Gruppen tittade också närmare på nya hamnservicebyggna-

den och fick veta att Släggö är
Sveriges mesta dykplats, med
långt över 8 000 dyk per år.
Gruppen träffade sedan VD
Maria Jämting utanför Havets
Hus. Maria berättade om utbyggnaden av Havets Hus som
innebär 20 % större yta och fler
akvarier, lagom till 25-årsjubileet. Havets Hus planerar öppning före midsommarhelgen,
precis som hamnservicehuset.
– Guiderna fick väldigt matnyttig information inför säsongen från Cia och Maria och
vi är väldigt tacksamma att båda ställde upp på sin lediga dag,
säger Anette Bargel.
Guiderna tog sedan bilarna
till Lysekils Dykmuseum, ett
nytt besöksmål sedan 2018, och
hade där visning och årsmöte,
med ett lunchavbrott. Lunchen
intogs hos Märtas mat, och både maten, lokalen och de snöi-

I lördags sammanstrålade 25 av Bohusläns Guider i Lysekil, för säsongsupptakt och årsmöte.
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En av guiderna, Anette Bargel som bor i Lysekil, tog initiativ till att förlägga träffen i Lysekil och hon satte
också ihop dagens program.
Foto: Terje W Fredh

ga vyerna i Gamlestan uppskattades av guiderna.
Gäster från när och fjärran
Bohusläns Guider guidar på
ett antal språk och gästerna
kommer från många länder.
Utöver alla beställningsuppdrag, som att guida vid kryssningsanlöpen i Lysekil, erbjuds
också öppna turer. Under 2018
erbjöds ett 60-tal turer för allmänheten.
– Många förknippar oss guider med turister, men på de öppna turerna runt om i Bohuslän

är det främst invånare och sommarboende som kommer. De
vill veta mer om sin hemort och
de miljöer de ser varje dag, och
få bakgrunden till dem. Det är
en bra aktivitet att göra med sin
personal också, inte minst om
personalen pendlar in till orten.
Det skapar en relation till platsen att veta mer om den.
– Vi brukar kalla oss kulturbärare, säger Anette med ett leende. Beställningsverksamheten är också stor. Vi är 46 guider i föreningen nu och det är
rekord.

Totalt guidades 15 000 gäster av Bohusläns Guider under
2018. Ofta passar gästerna på
att se mer av orten efter guidningen, som att äta lunch eller
köpa med sig en souvenir. Sannolikt spenderar varje gäst 200
kronor vid besöket vilket då
motsvarar 3 miljoner kronor.
Utgår man från 100 kronor/gäst
genererar det 1,5 miljon.
Ahlbin Gustafsson
0523-667081
ahlbin@lysekilsposten.se

Guiderna gick in och värme sig på Märtas i Gamlestan efter rundvandringen i Lysekil.
Foto: Anette Bargel
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BRASTAD

www.pro.se/brodalen

MÅNADSMÖTE

ÅRSMÖTE
13 februari kl. 15.00 i Folkets Hus
Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt separat
dagordning. Efter förhandlingarna berättar Agneta
Bager-Josephson om konstnären, möbel- och
mönsterdesignern JOSEF FRANK som tillsammans
med Estrid Ericson på Svenskt Tenn kom att betyda
oerhört mycket för utvecklingen av inredningsstilen i de
svenska hemmen.
Goda Börje-mackor till kaffet utlovas! Lotteri och god stämning likaså!
Anmälan senast måndag 11 feb. till Gunnar Josephson 0707 66 45 34
Du vet väl att Du alltid kan få information på vår hemsida! www.spf.se/kaprifolen

Välkomna till månadsmötet den 14 februari kl 14.00
Församlingshemmet i Brodalen
Mötesinformation. Vi får besök av Ingemar Skarstedt
som visar bilder från Brastad, Hallinden och Bro.
Kaffe och Lotterier
Välkomna!

ÅRSMÖTE
Måndag 11 februari kl 14.00 i Brastads Folkets hus
Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt val till styrelsen.
Kaffeservering och lotterier.
Alla hälsas hjärtligt välkomna. Styrelsen

BRASTAD

NU STARTAR ÅRETS AKTIVITETER.
Vi hälsar gärna nya deltagare välkomna!
Gymnastiken i Härnäset Folkets Hus Måndagar klockan 10.00
Bingo i PRO-lokalen
Tisdagar jämna veckor klockan 14.00
Stickmöte i PRO-lokalen
Onsdagar jämna veckor klockan 14.00
Läsecirkeln
Träffar efter överenskommelse
Mattcurling, Härnäset Folkets Hus
Tisdagar och torsdagar kl 10.00

www.pro.se/brastad

MOTIONSDANS

Programmet startade inne i Dive Teams lokaler på Oscars.
Foto: Daniel Tiger Dahlström

Onsdag 6 februari kl. 18.00-21.00.
Musik: PEOS Orkester. Inträde: 80 kr.
Medtag fika.
Alla Pensionärsföreningar är VÄLKOMNA!

Välkomna www.pro.se/brodalen

ALICE BABS
Mamma och idol!
Vi åker till VARA KONSERTHUS
måndagen den 15:e April
för att bl.a bevista denna konsert.
Bussen avgår från Rosvikstorg kl 10.00 och vidare längs väg 162 via Brastad och
mellanliggande platser. Uppge var ni vill stiga på bussen när ni ringer och bokar
plats! På programmet denna dag: Vi börjar med en god lunch på Vara Konserthus Lilla Scen. Sitter kvar på våra platser och avnjuter därefter när Titti Sjöblom
& Ehrling Eliasson dyker djupt ner i den fantastiskt rika musikskatt som Alice Babs
lämnat efter sig. De delar med sig av gemensamma minnen och upplevelser tillsammans med Tittis mamma från scener, TV-och skivstudior både i Sverige och utomlands. Vi får ta del av Alices egna favoritsånger och ännu fler berättelser från samarbeten med världsberömda musiker och artister som Duke Ellington, Josh White, Arne Domnérus, Ulrik Neumann, Svend Asmussen, Bengt Hallberg, Rune Gustavsson, Signe Hasso och Kjell Öhman m.fl.
Vi gör besök med guidning på Vara spektakulära stationshus. På SIVANS OST får
vi höra om deras verksamhet, provsmaka ost och de som vill kan handla.
På anrika Café NORDPOLEN får vi höra lite historik om dess verksamhet medan vi
njuter av kaffe/te med en god kaka till. För dem som på egen hand vill flanera på
sta´n avsätter vi ca 1 tim innan vi åter äntrar bussen för hemfärd. Hemma i Lysekil vid 18-tiden. Nöjda och lyckliga efter en förhoppningsvis trevlig dag tillsammans i goda och glada vänners lag.
Allt är inkluderat i priset 560 kr/pers. Önskvärt om ni sätter in denna summa på vårt
Bg 252-2167 senast 15 mars. Ange ert namn och Alice Babs! Anmälan som är bindande sker till Margareta Lundqvist mob. 070/699 88 71
Snarast. Dock senast den 15 mars.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA MED PÅ DENNA HELDAGSRESA!

Vi besöker Vara Konserthus
för att se Tommy Körberg
i föreställningen ”LOLA”
lördagen den 27 april.
Buss från Rosvikstorg kl 16.00 vidare på väg 162.
Uppge önskad påstigningsplats!
Måltid avnjutes kl 18 i Konserthusets restaurang. Välj på soppa med bröd, paj med
sallad eller en räkmacka. Bordsvatten ingår! Föreställningen börjar kl.19.00.
Bussresa, måltid och föreställning är Inkluderat i priset 830 kr/pers. Denna summa
önskar vi att ni sätter in på Bg 252-2167 senast 27 Mars och ange ert namn +
”LOLA”!
OBS! BINDANDE ANMÄLAN TILL MARGARETA 070/699 88 71
senast 27 Mars. OBS!
Vi hälsar er VÄLKOMNA med till Vara!

LYSEKIL
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www.pro.se/lysekil
Vi samarbetar med ABF

VÄLKOMMEN TILL MÅNADSMÖTE
Torsdag 21 februari kl. 15.00 i Folkets Hus Forumsalen.
Mötesförhandlingar.
Underhållning
En trevlig stund med Lisbeth och Marina Schagerholm
Kaffe och lotterier. Entré 30 kronor.
Välkomna!

Destinationsutveckling var ett ämne som stod i fokus denna dag.
Foto: Daniel Tiger Dahlström

Alla våra cirkelledare inbjuds till
Nu är det dags att göra slutbetalningen till föreställningen
på Östraboteatern i Uddevalla ”Från Brodway till Duvemåla”
som vi skall se onsdagen den 3:e april.
Vi emotser tacksamt summan 565 kr på Bg 252-2167 senast den 3:e
mars. OBS! Kom ihåg att ange ert namn + Östrabo!
I priset ingår bussresan, lättare förtäring samt föreställningen.
Bussen utgår från Rosvikstorg kl 17.00 och hämtar upp er resenärer
längs väg 162.
OBS! Denna föreställning är fullbokad men ni kan ställa er på väntelista! OBS!
Ni hälsas alla välkomna med på denna musikföreställning!

VI GÖR DET ROLIGARE ATT BLI ÄLDRE!

Välkomna till vårt ÅRSMÖTE

onsdag 27 feb kl 16.00 på Folkets Hus, ingång Stengatan.
Efter sedvanliga Årsmötes förhandlingar kåserar naturfotografen
Patrik Eld med märkliga bilder av hav, växter, djur och himmel.
Kaffe och lotteri i vanlig ordning
Styrelsen

Du som är 55-plus, välkommen till oss i lysekilsföreningen.
Vår verksamhet omfattar
* Månadsmöten med omväxlande program
* Studiecirklar
* Resor
* Teaterbesök

I PRO-lokalen Odinsgatan 1
Fredag 8 februari klockan 14.00

LYSEKIL

Studiecirklar för våra medlemmar

Teatercirkel
Prokulele
Körsång PROtonerna
Stämsång
Trähantverk mån.fm
Trähantverk ons.fm
Trähantverk ons.em
Läsecirkel
Läsecirkel
Läsecirkel
Matlagn. för herrar
Bridge
Bridge
Canasta

Tel 149 76

Ledare
Marianne 070-661 07 61
Gull-Britt 611 287
Ingvor 076 103 83 98
Marianne 073-806 25 94
Johnny 153 46
Johnny 153 46 start 09.30
Johnny 153 46
Britt-Marie 076 183 94 00
Britt-Marie 076 183 94 00
Britt-Marie 076 183 94 00
Lilian 123 06
Kerstin 128 72
Viola 070 531 43 43
Lars 662 111
Ingemar 070 660 02 53
Kerstin 070 297 78 28
Gull-Britt 070 595 28 19

Vid intresse kontakta cirkelledare eller studieorganisatörer
Gull-Britt Gustafsson 0705 952 819 eller Eva Sjöfält 103 00

Aktiva seniorer är en religiöst och politiskt obunden organisation.
VI GÖR DET ROLIGARE ATT BLI ÄLDRE!
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CIRKELLEDARTRÄFF

Cirkel
Promenad, Lättgympa
Friskvård Linedance

Startdatum
26 februari

Köksmästaren Johanna Halleröd såg till att gästerna trivdes på Märtas i Gamlestan.
Foto: Anette Bargel

Vi samarbetar med ABF

Annonsera i LP
lena@lysekilsposten.se 0523-66 70 51
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24 januari
9 januari
15 januari
11 januari
14 januari
21 januari
23 januari
23 januari
5 februari
10 januari
14 januari
30 januari
9 januari
17 januari
14 januari
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En del av guiderna är aktiva sedan 30 år tillbaka, andra är nya sedan
2018, så det gäller att göra programmet intressant för alla.
Foto: Terje W Fredh

