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Mycket nytt i bygdegården
Ett år har gått sedan verksamheten i bygdegården drog igång igen efter
ombyggnaden. Och i en ny bygdegård händer mycket nytt! Förutom de
traditionella programpunkterna har bygdegårdskvällar och pub-kvällar blivit
fasta punkter i programmet. Öppen bygdegård vid Vallehelgen, som prövades förra året, fick sin uppföljare i år. Något som vi med förtjusning ser är
också att den vegetariska lunchen förefaller ha blivit ett stående inslag i
verksamheten!
Bygdegården har under året fått en ny vaktmästare och styrelseledamot, Sten
Arfwidsson och vi har naturligtvis bevakat hans inträde i verksamheten.
Dessutom har Verna besökt bygdegårdens nyinvigda bastu för att ta reda på
det speciella med bastubadandet. En fredag i november –99 fick hon tillträde
till herrarnas bad och svar på funderingar och frågor om varför man går in i
ett 80 grader varmt rum…
Även i år har Hans Holmqvist refererat Valborgsmässofirandet. Vi är mycket
tacksamma för den hjälpen! Och nu är det din tur! Hör av dig till oss och
visa att du kan skriva eller ta ett kort…!
Medlemmarna i bygdegårdsföreningen blir ständigt fler och fler. Ju fler
medlemmar föreningen har, desto större läsekrets får vi och det arbete vi
lägger ner på bladet känns ännu roligare och nödvändigare! Välkommen i
vår gemenskap säger vi till alla nya medlemmar och häng med mot nya,
spännande äventyr i Ljungstorps Bygdegård!
Peter Holm och Verna Andersson
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Ordföranden har ordet
Hej på er!
Nu har åter ett år gått i bygdegården. Det har varit ett år med många
aktiviteter, både de traditionella, men också många nya såsom bygdegårdskvällar och pubaftnar vilka varit omtyckta och välbesökta.
Bygdegården är nu efter vissa mindre färdigställanden helt färdig invändigt.
Under året som gått har vi givit ut en reklambroschyr i fyrfärg. Detta för att locka nya och
fler hyresgäster till bygdegården. Vad vi kan se hittills har broschyren gett önskat resultat! Uthyrningarna ökar konstant!
Ljungstorps Bygdegård har blivit uppmärksammad i Bygdegårdarnas Riksförbunds
tidning. I denna har vi bland annat blivit omnämnda som en av de vackraste lokalerna i
Sverige! Jag hoppas att Du håller med och för det vidare till vänner och bekanta.
I en ny lokal är ny inredning ett måste. Förra våren köpte bygdegårdsföreningen in 50
nya stolar. Detta kunde vi göra tack vare alla 46 frivilliga som ställde upp och sponsrade
inköpet av en stol. Man kan på ett sätt säga att dessa personer köpte varsin stol i bygdegården. På stolarna finns nämligen en skylt med namnet på de olika sponsorerna. Ett stort
tack till alla som köpte en stol!
Jag hoppas att Du som medlem vill medverka i arbetet för att utveckla bygdegården och
verksamheten. Allt för att vår gemensamma bygdegård ska bli en naturlig samlingspunkt
för vår bygd!
Förutom alla glädjeämnen har vi också drabbats av sorg, då en av våra arbetsvilliga
medlemmar Per Gustavsson gått ur tiden. Per ställde alltid upp för bygdegården och var
en av de som ägnade en stor del av sin fritid åt att färdigställa bygdegården förra året. Vi
minns denne kämpe och tackar för all hjälp och allt jobb han lagt ner i bygdegården.
Avslutningsvis kan jag konstatera att det ser ljust ut för bygdegården. Uthyrningarna ökar
allt mer och hjälps vi alla åt att ”göra reklam” så kan de öka än mer!
Tack för denna gång. Avslutningsorden blir som vanligt:
Vi ses i Ljungstorps Bygdegård!

Folke Holm
ordförande i Ljungstorps Bygdegårdsförening
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Midsommar 1999
Det sista evenemang som tilldrog sig i och vid den gamla bygdegården
var midsommarfirandet. Ett år senare, den 25 juni –99, ägde det första
firandet av midsommaren i den nya bygdegården rum!
Eftersom planen bakom bygdegården, där stången alltid rests och folk
alltid samlats till dans, inte var iordningställd, flyttades denna i år till
en närbelägen hage.
Spelmännen Rune Blomberg och Lennart Landström spelade upp och
Anette Fernholt ledde dansen kring den smyckade stången. Ca 150
personer hade kommit till bygdegården denna soliga junidag. Efter
dans inbjöd Trygve Lövoll och Hans Holmquist till lekar.
Kaffet var uppdukat i bygdegården, hela den stora salen var fylld med
dukade bord. Som vanligt var det festkommittén, Helena Reinhold,
Gunnel Lövoll och Hans Holmquist som såg till att firandet ordnades
även detta år.

Dans kring stången på ängen bakom bygdegården
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Höstpromenad 1999
Bygdegårdsföreningens tipspromenader lockar folk till Ljungstorp. Så
gjorde också denna promenad, den 26 september –99. Ända bortifrån
Falköping kom familjerna Medin och Larsson. De hade aldrig tidigare
varit i Ljungstorp och njöt storligen av denna vackra plats. Ljungstorparna
fick också sällskap av folk från Skövde, Skara, Axvall och till och med
från Stora Höga, denna dag, då glimtar av sol emellanåt piggade upp det
något lite mulna vädret.
Ett 60-tal deltagare svarade på Hans Holmquists frågor om bland annat
Sverige, bilar, trädgård och naturfrågor, många med foto.
Ulla-Britt Martinsson, som försåg promenerarna med tipstalong, kunde
konstatera att vinnare av tävlingen blev Annette Magnusson, Ljungstorp
och Ninni Magnusson, Stora Höga, som båda hade 12 rätt. Därefter följde
Göran Magnusson, Ljungstorp, Olle Magnusson, Stora Höga och Maria
Höglander, Skövde, som alla fick 11 rätt.

Iris Andersson och Britta Modin från Skövde funderar på vilket alternativ de ska välja
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Bygdegårdskvällar
Det senaste inslaget i föreningens verksamhet är bygdegårdskvällarna.
Tanken med dessa är att vi under enkla former ska träffas över en kopp
kaffe, tala om vad som händer i trakten och avnjuta något slag av framträdande. Kanske också utföra något arbete. Det är precis så det har blivit.
Det vill säga, vi har kanske inte arbetat så mycket, men roligt har vi haft!
Det började i september 1999. Curt Larsson, Storekullen, visade då ett fint
bildspel. Till vackra naturbilder, de flesta från Billingen, har Curt lagt
stämningsfull musik. Mycket vackert och njutbart.
Visst känner vi till Frithiof Nilsson Piraten, skulle vi väl svara om någon
frågade oss och kanske berätta att han levde mellan åren 1895 och 1952.
Dock visade det sig, under
den andra av våra bygdegårdskvällar, att det fanns
åtskilligt mer att ta till sig
om denne man. Gillis Hellberg, turistchef i Skara,
gjorde då ett vänporträtt,
får man väl säga, av Piraten. Han berättade med
värme och humor och läste
valda stycken ur hans
böcker.
Till tonerna av Spiskroksvalsen och Drömmen om
Elin serverades kaffe med
smörgås och hembakt
kaffebröd i februari. Det
var ”Gehörsspelarna” som
frambringade dessa toner,
dvs Göte Johansson och
Dieter Patzschke på dragAnders Järleby i ett stå-upp-drama om Gösta Berling
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spel och Anders Johansson sång och gitarr, alla från Skövde.
- Vi spelar för glädje, säger de och berättar att de ofta spelar i både bygdegårdar, kyrkor och på sjukhus. Det är alltid lika roligt, säger Dieter, men
när vi spelar på vårdinrättningar för gamla och sjuka och plötsligt märker
hur en fot börjar röra sig i takt, då känns det allra bäst! Den lilla rörelsen
ger oss stor glädje! Efter kaffet avslutades kvällen, till viss del unisont,
med Auf Wiedersehen.
Selma Lagerlöfs romanhjälte Gösta Berling har inspirerat Anders Järleby,
Riksteaterföreningen Skara, till ett stå-upp-drama som han med stor inlevelse framförde på bygdegårdskvällen i mars. Alla rollerna spelades av
honom själv och stycket var minst en timma långt. Här gällde det verkligen att inte blanda replikerna i det stundom stilla samtalet och de stundom
fullständigt makalösa ordfejderna mellan de olika personerna i stycket. En
stor prestation och en mycket njutbar föreställning! En god soppa serverades denna gång i anslutning till föreställningen.
Den fjärde bygdegårdskvällen bjöd på teater. Skövde PRO framförde lustspelet ”Moster Fina blir kär” av Anna Lorentzon. En riktig ”buskis” där
bondens dotter blir kär i drängen och förvecklingarna blir många innan
det, givetvis, slutar lyckligt. Holger Larsson är regissör, skådespelare och
skriver manus och han och de andra sju skådespelarna framträder med
stor inlevelse på scenen. Ändå är det 55:e gången de framför denna pjäs!
Gruppen har, förutom i Skövdetrakten, också spelat i Borås, Hallsberg
och nere i Småland.
- Pjäsen ”Mammas pojke” spelade vi 60 gånger, berättar Holger, som just
skrivit en egen pjäs som
snart ska ha premiär.
Rampfeber? Neej, inte
det här gänget, inte!

Bygdegårdskvällarnas varierande program trollband
publiken
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Pensionärsträff 1999
Den 2 oktober –99 kunde äntligen ordförande Folke Holm hälsa våra
pensionärer välkomna till bygdegården igen! De hade fått ”stå över” ett
år på grund av renoveringen. Ett 50-tal pensionärer kom från Ljungstorp och Varnhem. Smörgåsar och hembakad tårta serverades till kaffet
och många passade på att göra en rundvandring och titta in både i det
helt nya och moderna köket och i övriga utrymmen.
Karl-Erik Lekander från Skövde roade med minnen från teater och
revyscener och framförde dikter av Jönn på en äkta och mustig västgötska. Dessutom blåste han revelj och tapto på ett järnrör!
De äldsta pensionärerna, Britta Holmberg, Varnhem och Nisse Pettersson, Ljungstorp, fick blommor. Blommor delades också ut till några
födelsedagsbarn. Nisse Pettersson framförde ett tack till föreningen för
en mycket trevlig eftermiddag i Ljungstorps nya bygdegård.

Pensionärerna lät sig väl smaka av kaffet och smörgåsarna
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Vegetarisk lunch 1999
Intresset för det vegetariska ökar i samhället. Men kanske var det mer än
kosten som lockade denna dag, den 10 oktober –99, då Inga Pettersson i
bygdegårdsföreningens regi bjöd in till vegetarisk lunch. Lunchen börjar bli
ett stående inslag i föreningens program. Innan maten serverades passade
många av de ca 50 gästerna på att gå på upptäcktsfärd i den nya bygdegården.
Som vanligt var Inga Pettersson värdinna för den gröna lunchen och hon
hade själv lagat den mesta maten. I köket fick hon dock välbehövlig hjälp av
flera tillskyndande föreningsmedlemmar. Ingas Nisse hälsade alla välkomna
och passade på att berätta en av sina roliga historier.
Maten bestod av mycket rårivna rotsaker, grönsaker, en palsternacks-gratäng,
bröd och mycket mer. Till dessert serverades en päronpaj med vaniljsås.
När alla ätit sig mätta och alla tallrikar var tomma överlämnade ordförande
Folke Holm en blomma till Inga och tackade för ännu en välsmakande och
trevlig vegetarisk lunch.

Inga Pettersson hade själva lagat det mesta till den vegetariska lunchen
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Pub i bygdegården
En pub i bygdegården är egentligen ingen nyhet. Redan 1992 drog Anette och
Ingvar Fernholt igång pub-verksamhet, då i egen regi. Med jämna mellanrum
höll de puben öppen. Men i och med bygdegårdens renovering, som pågick i
nästan ett år, låg även denna verksamhet nere.
När bygdegården invigts sommaren 1999 behövdes nya aktiviteter för att utöka
verksamheten och locka nya gäster. Med makarna Fernholts välsignelse övergick
nu pub-verksamheten i bygdegårdsföreningens regi.
Den första pub-kvällen ägde rum den 29 oktober 1999 och att döma av tillströmningen denna kväll var nypremiären efterlängtad. De nya lokalerna är större och
takhöjden är mångdubbelt högre, men trots dessa dåliga förutsättningar för en
”äkta” pub-miljö infinner sig den riktiga stämningen.
I baren fanns naturligtvis öl, mer än 25 sorter, att välja på. Här erbjöds också
baguetter med köttbullar, skinka och ost eller skaldjursröra, ölkorv eller pytt i
panna Förutom de alkoholhaltiga dryckerna fanns också kaffe, läsk och cider.
Efter den första pub-kvällen har ytterligare tre ägt rum när detta skrivs. Den 26
november då rockbandet Farbror Barbro underhöll gästerna, den 25 februari med
trubaduren BG och den 31 mars med rockbandet Civitas Dei.
Trots att bygdegårdsföreningen tagit över verksamheten är det fortfarande
Anette och Ingvar Fernholt
som är huvudansvariga för
puben. De sköter inköp och
brukar oftast tillsammans
med någon eller några andra
stå i baren och serva gästerna.
-Tanken är att vi ska köra
pub-kvällar med jämna
mellanrum. Det här är ett
trevligt sätt för oss boende i
Ljungstorp att träffas och
umgås på, säger Ingvar.
Mats Hultgren beställer en öl av Anette Fernholt
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Höstauktion 1999
I mitten av november –99 var det åter dags för auktion i Bygdegården.
Detta år hade Lars-Göran Pettersson övertagit rollen som auktionsförrättare. Innan han startade klubbandet och försäljningen bjöds alla kaffe med
hembakat.
Rotfrukter, sylt, hemslöjd, dukar och mycket annat auktionerades ut. Och
Lars-Göran svingade klubban med bravur!
Det sista som gick under klubban var alla brödkakor i det populära ”brödkakelotteriet”. I år vann
Gunnar Andersson det
hemliga paketet.

Lars-Göran Pettersson svingade
klubban på höstauktionen
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Lucia 1999
Att fira lucia mitt i den trakt där det svenska luciafirandet började
för flera hundra år sedan känns fint. Även bygdegården har en lång
luciatradition. Den började 1967 då bygdegårdsföreningen arrangerade det första luciatåget. Sedan lång tid tillbaka har Kerstin Lidberg och Helena Reinhold arrangerat den fina ljusfesten. 1999 års
lucia var Matilda Lidberg som med sitt följe av stora och små tärnor,
stjärngosse, tomte och Staffan stalledräng bringade oss ljus i mörkret. En stämningsfull och fin luciatablå framfördes. För varje ljus
som tändes läste tärnorna en vers. Sångerna klingade och de små
tärnorna, stjärngossen, tomten och Staffan växelsjöng av hjärtans
lust. Här gällde det att höras!
Lotterier, lussekaffe, saft och jullekar avlöste vartannat och så kom
tomten och delade ut paket och godis. Ett 60-tal barn och vuxna
deltog i ett mycket fint luciafirande i bygdegården.

Bakre raden fr vä: Sandra Nylén, Marika Fröjd, lucian Matilda Lidberg, Linnea
Lidberg, Sanna Fernholt, Jennie Reinhold.
Främre raden fr vä: Marcus Reinhold, Sara Österberg, Elsa Börjesson, Julia Borg,
Johanna Reinhold, Sofie Nylén, Gustav Lindh och Emilia Wikström
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Grandans 2000
Ett antal barn och vuxna samlades i bygdegården söndagen den 9
januari 2000 för att dansa ut julen.
Hans Holmquist hade övertagit rollen som lek- och dansledare
och ledde alltsammans till eget gitarrspel.
I köket skötte Helena Reinhold och Margaretha Holm kokning av
korv, som de sedan delade ut till alla barn. De vuxna fick kaffe
och kaka.
När korven var uppäten kom tomten med något nytt att stoppa i
munnen. Detta år fick dessutom alla barn två godispåsar var!

”Små grodorna, små grodorna, är lustiga att se….”
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Miljömedvetenhet i bygdegården
Nu har vi fått pris för vår miljömedvetenhet! Den 18-19 mars i år hölls
Bygdegårdarnas Riksförbunds Bygg- och Miljökonferens. I deras program
ingick ett studiebesök i Ljungstorps Bygdegård. Vid det tillfället fick ordförande Folke Holm redogöra för hur vi i den dagliga verksamheten i
bygdegården arbetar miljömässigt. Därefter fick han mottaga Miljökvitto
1 av Bygdegårdarnas Riksförbund i närvaro av ett 25-tal representanter
från bygdegårdar i hela Sverige. Marianne Nord, Bygdegårdarnas Riksförbund, klargör här vad förbundets Miljökvitton innebär:
Miljökvitto 1 gäller miljömedvetenhet i den dagliga verksamheten. Det är
t ex att sortera sopor miljömässigt och använda miljöanpassat diskmedel
och städmedel och över huvud taget vara miljömedvetna.
Miljökvitto 2 handlar om att sprida miljöengagemanget till någon grupp i
omgivningen som föreningen själv väljer. Det kan till exempel vara att
engagera förskolebarn i miljöteater, bygga kompost eller att bjuda in till
föreläsningar av energirådgivare. Allt detta gärna i samarbete med kommunens Agenda 21 samordnare.
Miljökvitto 3 handlar om att göra en miljöanpassad underhållsplan för
bygdegården.

Ordförande Folke Holm med Miljökvitto 1
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Bygg- och Miljökonferensen har
ett annorlunda upplägg än konferenser i allmänhet.
- Istället för att sitta instängda i en
konferenssal i Stockholm, har vi
valt att resa runt i landet och
besöka bygdegårdarna, berättar
Marianne Nord. Då tittar vi t ex
på byggnadernas utformning och
på olika energilösningar. Det är
också nyttigt att komma ut till
bygdegårdarna, att träffas och lära
känna varandra och utbyta erfarenheter. Vi började med dessa
konferenser 1992, fortsätter

Marianne, och har varje gång rest till något område i landet. Detta år kom
turen till Västergötland där vi besökte Jung, Ljungstorp, Gustav Adolf och
Roasjö. Vi tyckte också att det då var trevligt att på plats få dela ut Miljökvitto 1 till Ljungstorps Bygdegård.
Det blev lunch i Ljungstorp för konferensdeltagarna och efter sallad, bröd
och smör och därefter kaffe och kaka fortsatte deltagarna till bygdegården
i Gustav Adolf.

Vårpromenad 2000
Någon gång ska man ha otur – blåst och regn på vårpromenaden den 16
april 2000! Men 28 tappra gick ändå och fick fundera på de kluriga frågorna som Bertil Malm hade satt ihop. Här fanns frågor om både Vladimir
Putin, älgraser – visste ni att det fanns 7 stycken älgraser i världen – och
vikten på en banan!
Bertil Malm och Eva Blomster såg till att deltagarna fick tipskort och kom
iväg och tog sedan emot de förväntansfulla när de kom tillbaka. Ingen
hade 12 rätt, men med 11 rätt vann Anders Bergsten från Skövde! Följande fyra deltagare hade 10 rätt: Dagmar Gustafson, Storekullen, Anette
Hillbiörn, Skövde, Anette Fernholt, Ljungstorp och Anders Gustafson,
Skövde.
Bananen, som var utslagsfrågan, vägde 160 gram. Särskilt bra smakade
kaffe med dopp denna lite ruggiga dag och lotterna i blomsterlotteriet,
vars vinster ändå
inspirerade till vårtankar, fick strykande
åtgång.

Nisse Pettersson och
vinnaren Anders Bergsten
från Skövde löser startkort
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Valborgsmässofirande 2000
Det nya årtusendets första valborgsmässoafton inföll under något som måste
betecknas som en mycket tidig försommar. Inte i (relativt kort) mannaminne har
Billingens alla körsbärsträd varit i blom den 30:e april. Det var en fantastiskt fin
och varm vårkväll och den stora rishögen som skulle brännas var kruttorr. Ett
70-tal personer hade kommit för att fira vinterns uttåg från hembygden, trots att
denna (vintern alltså) smitit iväg tre veckor tidigare. Ordförande Folke Holm
hälsade alla välkomna varpå brasan tändes. Så den brann! Och detta utan den
minsta hjälp av petrokemiska tillsatser. Det hade kanske snarare varit lämpligt
att begjuta den med vatten för att stoppa det explosionsartade förloppet. När
luggen började krulla sig och lukta svedd höna förstod man att det var dags att
dra sig tillbaka ett tiotal meter. Därefter kom den mest ångestladdade delen av
firandet – vårtalet. Detta år, liksom två tidigare under senaste femårsperioden,
hade festkommittén misslyckats i sina ansträngningar att hitta en vårtalare.
Det tycks för många ljungstorpsbor vara en ohyggligt oangenäm uppgift att säga
några ord om våren, läsa en dikt eller prata om livet i största allmänhet vid just
detta tillfälle. Hellre ginge man över glödande kol eller varför inte, genom en
valborgsmässoeld. Festkommittén tog beslutet att i fortsättningen endast göra
måttliga ansträngningar att hitta vårtalare. Däremot tar vi gärna emot anmälningar från vem som helst som vill säga något vettigt under kommande år detta
decennium. För att få lite stämning ändå så lästes några sidor ur Hasse Alfredssons ”En liten bok om att bränna löv, ris, kvistar och annat avfall i ett hörn av
trädgården”. Därefter ett fyrfaldigt leve för våren samt de traditionella vårsångerna (och Sköna Majs sista vers lät inte bättre än förra millenniet; Vill ni vara
vänliga att börja öva på den i mars nästa år!). Vi gick in
i den något svalare bygdegården, drack kaffe och åt av
Helena Reinholds goda kakor. Namnbingo, där vi
tvingades att lära oss namnen på våra bordsgrannar,
utföll så att Roland Holm vann de två första vinsterna.
Så här konstigt kan livet vara i Ljungstorp anno domino 2000. När vi lämnade bygdegården kl 22 var den
stora rishögen förvandlad till rykande aska.

Hans Holmqvist, för festkommittén
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Arbete i bygdegården
Många trodde säkert att bygdegården var helt färdigställd och att inget
mer behövde göras i och med invigningen i maj 1999. Men riktigt så var
det inte. En hel del arbete återstod, även om det allra största jobbet var
gjort!
Några veckors ledighet blev det, men i juni var det dags att sätta igång
igen. Lister sattes upp på grunden runt hela bygdegården. Under samma
period rödfärgades hela bygdegården ännu en gång. Flera medlemmar
ställde frivilligt upp och målade den här dagen. De fick sin belöning framåt kvällningen då Barbro och Roland Holm var vänliga nog att bjuda hela
”målargänget” på en välförtjänt middag!
Åter några månaders ”ledighet” följde, men framåt hösten var det dags att
färdigställa bastudelen. Dusch, toalett, bänkar och bastuaggregat installerades. Det gamla aggregatet, som drog på tok för mycket el, hade åkt ut.
In åkte istället ett nytt fräscht aggregat skänkt av Nisse och Inga Pettersson!

Glada medlemmar i målartagen en solig sommardag i juni 1999
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Under hösten tillträdde en ny vaktmästare i Bygdegården, Sten Arfwidsson. Sten och Folke Holm har under året färdigställt utrymmet vid trappan
ner till källardelen och de har monterat in ett antal ventiler. I förrådsutrymmena har hyllor satts upp på väggarna.
När vinterns kyla bet i våra kinder låg också arbetet vid Bygdegården i
stort sett nere. Framåt april började dock marken torka upp och nu skulle
även planen bakom Bygdegården färdigställas. Regn och snö hindrade
dock igångsättandet och marken var inte tillräckligt torr förrän i mitten av
maj. Då schaktades de jord- och
stenhögar som ännu fanns kvar
bort och marken planerades för
grässådd. Gräset såddes i slutet av
maj och nu, en bit in i juni ser det
ut att växa och sprida sin grönska
över den tidigare av jord bruna
planen. Förhoppningsvis kan vi
redan senare i år tala om en gräsmatta vid Bygdegården.
Göran Magnusson förbereder sådd av gräsmattan i bygdegården

Nya stolar
I en ny bygdegård är det naturligtvis trevligt om
även möblerna är nya. Därför köptes 50 nya stolar
in lagom till invigningen i maj 1999. Föreningen
gick ut med ett erbjudande till hushåll och en del
företag om att alla kunde köpa ”sin egen stol” i
bygdegården. 46 stolar ”köptes”. Dessa försågs
med namnskyltar och numera kan ett flertal personer och några företag leta reda på just ”sin” stol
varje gång de kommer till Ljungstorps Bygdegård.
Ett stort tack säger vi i Ljungstorps
Bygdegårdsförening!
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Karl Persson, Kristinefors (idag Kosmos), står på trappan till den
gamla anhalten ”Lunsabingen”

Detta är ”Lunsabingen”, den gamla järnvägsanhalten i Ljungstorp. Här
samlades tågresenärerna på väg mot Skara eller Skövde. Elaka tungor
döpte väntsalen till ”Lunsabingen” efter traktens pojkar, ”lunsar”, som
gärna höll till här och som givetvis också lockade hit flickorna. När järnvägen lades ner 1961, flyttades ”Lunsabingen”.
När revygänget i bygdegården 1985 sökte namn till sin revy, föreslog Alf
Brage på skämt att kalla revyn ”Lunsabingen”. Resten av gänget nappade
på förslaget. I varje revy återvände sedan Calle Ferm och Folke Holm, i
en av scenerna, till Lunsabingen. Där satt de och resonerade under tiden
som de väntade på tåget.
Nu är bygdegården den nya mötesplatsen i Ljungstorp och huset ligger på
nästan samma ställe som ”Lunsabingen”.
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Vallehelgen 2000
Söndagen den 21 maj 2000 höll Bygdegården öppet för alla som åkte runt
i bygden för att se på konst under den pågående Vallehelgen. Dagmar
Gustavsson, Astrid Åstrand och Ingalill Hallerup serverade kaffe. Bertil
Malm och Eva Blomster hade engagerat ett femtontal barn som gjort
teckningar som exponerades på skärmar. Där fanns dessutom en ”skaparhörna” med papper och färger där alla fick pröva på att teckna och måla.
Skaparlusten var stor! Det var ”fullsatt” hela tiden. Alla barn fick dessutom gratis glass.
I övrigt fanns här att beundra trasmattor av Inga Pettersson och Astrid
Åstrand, Astrids broderade dukar och en knuten rya, Egon Holms trevliga
spelemän och stilstudier av dansande par gjorda av hästskosöm! Susanne
Edhage ställde ut smycken av tenntråd och målade blomkrukor och Anne
Johansson virkade dukar, lampslöjor och pärlbroderier. Dessutom visades
och såldes träarbeten av Per Gustavsson. Jonathan Lund bidrog med att
ställa ut en tavla och Evert Johansson, denna gång tillsammans med sonen
Håkan, visade sina oljemålningar med naturmotiv.
Håkans teknik är lite
annorlunda, han bränner in
figurerna i trä.
Efter att besökarna njutit
av konst i olika former,
smakade kaffet bra.

Vallehelgens yngsta konstutställare vid sina alster
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Klokast och vackrast – bastubadare!
Äntligen har byns ”bastare” fått lön för sin långa väntan! Renoveringen av
bastun är färdig. Lampan över ingången till bastun lyser, det är fredag
kväll i Ljungstorp, den 5 november 1999. Jag smyger mig försiktigt fram
till bastudörren och knackar på. Dörren öppnas av en naken karl. Och
flera finns där innanför. Jag stannar blygt på trappan men frågar ändå om
jag får komma in. Jaa, ropar man inifrån. Kom in bara. Det är inte farligt.
Men jag väntar tills alla prydligt satt sig på laven inne i bastun innan jag
kliver över tröskeln. Bertil Malm, Folke Holm, Lars-Göran Pettersson och
Nisse Pettersson njöt i den ”olidliga” värmen medan Sten Arfwidsson
ännu var kvar i duschen på väg in.
”Varför badar ni bastu” var min enkla fråga vilken alla bastubadarna på en
gång genast svarade på och efter de svaren förstod jag att bastubad måste
vara näst intill livsviktigt.
- Och det är både en inre och en yttre rening, säger Nisse, den verklige
”nestorn” bland bastubadarna. Dessutom finns det inget bättre skönhetsmedel i världen än att bada bastu varje vecka, fortsätter han och Nisse har
badat bastu här sedan den byggdes 1969.
- Allvarligt talat, säger Lars-Göran, så sitter vi här och filosoferar och vi
löser ALLA problem så vi är inte bara vackrast, vi blir kloka också. Och
Sten håller med och Bertil också, som dessutom tycker att värmen i
bastun är ytterst skön och välgörande.
Så är det. Detta borde ge byns damer en
tankeställare, för deras bastubadande inskränker sig nämligen nästan till noll. Jag lämnar
”njutarna”. En timma till ska de sitta där i
värmen medan förvandlingen sakta pågår…
Bastun är öppen varje fredag. För herrar kl
17.00-19.00 och för damer 19.00 till 21.00.
Verna Andersson
Bastubadarna inviger den nya bastun i Bygdegården!
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Sten – bygdegårdens ”ansikte”
Sten Arfwidsson är bygdegårdens ”ansikte” för många. Det är Sten som hyresgästerna möter när de bokar lokalerna. Han sköter bokningarna, informerar om
regler och hur allt fungerar och ansvarar för det ”dagliga” underhållet i bygdegården.
Sten är sedan september 1999 vaktmästare i bygdegården och sedan årsmötet
2000 ledamot i styrelsen. Tidigare bodde han i Ljungstorp, men sedan 1986 bor
han i Varnhem, är f d officer och har tjänstepension sedan 1997.
Hur kom det sig då att han blev vaktmästare i Ljungstorps Bygdegård?
- Jag hade lite tid över efter pensioneringen och deltog hela tiden i ombyggnaden
av bygdegården, säger Sten. Det var ett roligt arbete. Bygdegården är en viktig
plats där folk kan träffas. Den tidigare vaktmästaren hade slutat och nu behövde
man en ny. Jag blev tillfrågad och efter visst funderande svarade jag ja!
- När ett hus är ”färdigbyggt” återstår alltid en del detaljer med diverse hyllor
och saknade lister m m, dessutom blev det lite kompletteringsarbeten efter
byggnadsbesiktningen, fortsätter Sten, så arbete har hitintills inte saknats!
Belöningen är att se folks förvåning och förtjusning över den fina lokalen! Dom
blir lite överraskade att finna en så fin bygdegård här.
- Nu är det viktigt för oss att komma på nya idéer, nya arrangemang för att få in
pengar att driva bygdegården vidare. Men det ska
vara rätt arrangemang. Det är viktigt att både
äldre och yngre kan umgås med varandra och
bygdegården är en plats där alla åldrar kan mötas.
Fritiden tillbringar Sten gärna ute i naturen,
oftast som flugfiskare. Han är medlem i fiskeklubben Ephemera i Skövde. Och givetvis ingår
det i en flugfiskares liv att också binda flugor
med ambitionen att en dag lyckas skapa den där
flugan som inte en enda fisk kan motstå…
Sten nås säkrast eftermiddagar och kvällar, tfn.
0511-60336.
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Informationssidan
Priser m.m. är beslutade av 2000 års årsmöte.
Hyra av bygdegården
Bygdegården bokas på tfn. 0511-60336.
Priset för hyra av bygdegården är:
Hela bygdegården - heldag: fredag, lördag, helgdagsafton eller helgdag - 1000:Hela bygdegården - heldag: övriga veckodagar - 800:Hela bygdegården - halvdag - 400:Ring för dagsaktuell hyra
Enbart källare - heldag - 400:Enbart källare - halvdag - 200:Vid hyra av hela bygdegården ingår glas och porslin för middagar.
Tillägg för musikanläggning - 100:Vi har ett fullt utrustat kök med bl.a. diskmaskin, mikrougn, kyl och frys
Bastu
Bastun är öppen varje fredag, för herrar kl. 17.00-19.00 och damer 19.00-21.00.
Priset för bastubad i samband med ordinarie veckobad - 20:- / person
Medlemskap
Vill Du bli medlem i Ljungstorps Bygdegårdsförening? Ring då kassör Ulla-Britt
Martinsson, tfn. 0511-60464.
Ett års medlemskap kostar 100 kronor per person. Då ingår ett exemplar av
Ljungstorpabla’t. Efter två år rabatteras hyran för hela bygdegården med ett visst
belopp, för närvarande 20%.
Festligheter i bygdegårdsföreningens regi informerar vi om genom affischering på
anslagstavlorna i Ljungstorp.
Vill Du hjälpa till med arbete i bygdegården eller har idéer som rör verksamheten
– ring ordförande Folke Holm, tfn. 0511-60119.
Internet:
http://go.to/ljungstorp

E-post:
ljungstorps.bygdegard@telia.com
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Verksamhetsberättelse för

Ljungstorps Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 1999.
P.g.a. om- och tillbyggnad av bygdegården har viss verksamheten i stort legat nere under
början av 1999. Följande aktiviteter ägde dock rum:
25 april - Naturstig med tipsfrågor
30 april - Valborgsmässofirande
7 maj - Invigning av bygdegården
15-16 maj - Deltagande i Vallehelgen
12 juni - Lösöreauktion
25 juni - Midsommarfirande
26 september - Naturstig med tipsfrågor
29 september - Bygdegårdskväll
2 oktober - Pensionärsträff
10 oktober - Vegetarisk lunch
29 oktober - Pub
9 november - Bygdegårdskväll
19 november - Höstauktion
26 november - Pub
12 december - Luciafirande
Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har haft 7 protokollförda styrelsemöten.
Medlemsantalet under 1999 var 159 st.
Årsmötet 1999 hölls den 15 mars.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd 13 gånger till privatpersoner, 9 gånger
till föreningar (bygdegårdsföreningens verksamhet borträknad) och 5 gånger till företag,
sammanlagt 27 gånger.
Styrelsen har bestått av:
Folke Holm, ordförande
Verna Andersson, vice ordförande
Ulla-Britt Martinsson, kassör
Anette Fernholt, sekreterare
Eva Berglund, ledamot
Trygve Lövoll, ledamot
Bertil Gustavsson, ledamot
Styrelsen tackar kommittéer och andra som hjälpt till med arbete vid föreningens tillställningar m.m.
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MEDLEMSFÖRTECKNING
Medlemmarna i bygdegårdsföreningen blir ständigt fler och fler!
Under året har ett flertal personer valt att gå med i föreningen då de
upptäckt vad ett medlemskap har att erbjuda.
Det är lätt att bli medlem! Ring kassör Ulla-Britt Martinsson tfn. 051160464 eller anmäl dig på bygdegårdens hemsida - http://go.to/ljungstorp
Följande personer var medlemmar våren 2000. Medlemmarna presenteras i bokstavsordning.

Adin Björn
Ahlgren Birgitta
Ahlgren Stig
Ahlm Börje
Ahlm Marianne
Aldebro Barbro
Aldebro Percy
Andersson Anna
Andersson Anne-Marie
Andersson Barbro
Andersson Gerd
Andersson Gillis
Andersson Gunnar
Andersson Gunnar
Andersson Ingrid
Andersson John
Andersson Mats
Andersson Rune
Andersson Verna
Apell Sven-Olof
Apell Oscarsson Gun
Arfwidsson Sten
Berglund Carl-Erik
Berglund Eva
Björk Gun-Britt
Björk Morgan
Blomster Eva
Borg Anders
Brage Alf
Brindberg Ann-Sofie

Brindberg Lars
Buskas Thomas
Börjesson Niclas
Börjesson Susanna
Dahlqvist Rolf
Elf Anders
Emanuelsson Kerstin
Emanuelsson Mona
Emanuelsson Olle
Ferm Carl
Ferm Gunborg
Fernholt Anette
Fernholt Ingvar
Fernholt Martin
Fernholt Sanna
Forsell Barbro
Forsell Ingvar
Friman Jan
Fröjd Irene
Fröjd Urban
Gröndahl Anders
Gröndahl Annica
Gunnerek Jonas
Gunnerek Åsa
Gustafsson Bertil
Gustafsson Camilla
Gustafsson Dagmar
Gustafsson Marita
Gustafsson Per
Gustavsson Anders

Gustavsson Eva
Hallerup Ingalill
Hillbiörn Anette
Hofling Bengt
Hofling Lilian
Holm Barbro
Holm Egon
Holm Folke
Holm Gunnar
Holm Ing-Britt
Holm Jessica
Holm Joakim
Holm Margaretha
Holm Peter
Holm Roland
Holmqvist Hans
Holmqvist Kristina
Hornebrant Bengt
Hultgren Inga-Lisa
Hultgren Lars
Hultgren Mats
Hultgren Tua
Inga Johansson
Irene Fröjd
Isaksson Birgitta
Isaksson Folke
Johansson Anders
Johansson Anna-Lisa
Johansson Asta
Johansson Evert
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Johansson Gösta
Johansson Ingela
Johansson Ingemar
Johansson Ingvor
Johansson John-Erik
Johansson Knut
Johansson Monica
Johansson Moon-Britt
Johansson Roland
Johansson Sara
Josefsson Signe
Karlsson Gunnel
Karlsson Karl-Erik
Karlsson Lennart
Karlsson Linnéa
Karlsson Nanny
Karlsson Sven
Karlsson Torbjörn
Kjellén Mats
Komayesh Majid
Koszinowski Monica
Koszinowski Siegfried
Källhult Annette
Källhult Staffan
Laaksonen Ari
Lann Judith
Lann Nils
Lans-Persson Inez
Larsson Curt
Lefvander Eva
Leijon Erik
Lidberg Kerstin
Lindner Henrik
Lindner Ulrika
Lindström Birgitta
Lindvall Heléne
Lorentzon Ann-Charlotte
Lorentzon Rune
Lund Sven-Olof

Lundqvist Stefan
Lövoll Gunnel
Lövoll Trygve
Magnusson Annette
Magnusson Göran
Malm Bertil
Malm Christer
Manz Gertrud
Martinsson Arne
Martinsson Therese
Martinsson Ulla-Britt
Mattsson Dick
Nilsson Marita
Nohlberg Inga
Nohlberg Ingemar
Nordqvist Allan
Nylén Per
Olofsson Ann
Oscarsson Bärbel
Persson Harald
Persson Kerstin
Pettersson Anders
Pettersson Ann-Marie
Pettersson Christer
Pettersson Inga
Pettersson Lars-Göran
Pettersson Marie
Pettersson Nils
Pettersson Susanne
Reinhold Helena
Reinhold Mikael
Rune Johansson
Sköld Erik
Storm Ingvor
Storm Mikael
Storm Stellan
Storm Tommy
Storm Tord
Storm Wiveka

Sträng Arne
Sträng Birgitta
Säll Bojan
Söderberg Maria
Tell Carl-Arvid
Tell Hans
Tell Ingrid
Ullberg Erland
Urban Fröjd
Wikström Dan
Wikström Marie
Willén Jan
Willén Karin
Åstrand Astrid
Åstrand Bo
Österberg Jan

Alla nya medlemmar hälsas välkomna!
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RÖRINSTALLATIONER - SERVICE
VÄRMEINSTALLATIONER - SPRINKLER
SKÖVDE
0500-41 07 60

MARIESTAD
0501-165 30

Varnhemsgatan 16
Telefax 0500-48 72 34

Förrådsgatan 41
Telefax 0501-129 89

Det är till stor del tack vare våra sponsorer
vi kan ge ut Ljungstorpabla’t varje år.
Vill också Du stödja oss med en annons?
Hör av Dig!
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