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Tradition och nytt i bygdegården
Två år efter invigningen av bygdegården kan vi konstatera att verksamheten
fortsätter på samma höga nivå som när de nya lokalerna togs i besittning.
Den traditionella verksamheten fortsätter samtidigt som programmet breddas
genom nya aktiviteter. Under året har bland annat en gudstjänst och en
poesiafton ägt rum i bygdegården, en Vi Unga-klubb har bildats och Jan
Guillous historia om Arn har även satt sin prägel på bygdegårdsföreningens
program.
I detta nummer av Ljungstorpabla´t hittar du, förutom artiklar om föreningens traditionella program, också intressant läsning om bygdegårdens
uthyrningar och Astrid Åstrand minns och berättar varför bygdegården är så
viktig. Du hittar också en visa av Siegfried Koszinowski. Visan var ett av
numren i Lunsabingen 5, 1991.
Som vanligt är vi intresserade av gamla foton från bygdegårdens tidigare år
som vi vet ligger och samlar damm i era byrålådor. Vi är tacksamma för att
få låna foton för kopiering. Har du dessutom något att berätta från bygdegården, lyssnar vi gärna.
Vi ser fram emot ännu ett händelserikt år i bygdegården!

Peter Holm och Verna Andersson
Peter Holm
Ljungstorp Fogdehagen
532 73 VARNHEM

peter.holm.ljungstorp@telia.com
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Verna Andersson
Ljungstorp Röset
532 73 VARNHEM

verna.andersson@mail.bip.net

Ordföranden har ordet
Hej på er!
Åter har ett år rusat förbi oss i bygdegården. Nu börjar de nya lokalerna i bygdegården kännas lika naturliga som de gamla på sin
tid. Fortfarande återstår vissa moment som ska slutföras efter
renoveringen för lite mer än två år sedan. Nästa lite större
projekt, som än så länge är en dröm, blir att bygga en dansbana eller altan på
bygdegårdens baksida. Tänk att kunna ta sig en svängom till dragspel eller sitta
där om kvällarna i glada vänners lag samtidigt som solen går ner bortåt horisonten. Det är ett mål vi hoppas ska bli verklighet inom de närmsta åren! Så fort vår
kassa tillåter börjar vi bygga!
Lösöreauktionen som alltid ägt rum på försommaren verkar behöva några
sommarmånaders städande i garage och på vindar för att kunna genomföras.
Förra året såg det magert ut på auktionsgodsen i juni, men framåt augusti hade
en stor hög bildats i bygdegården. Även i år kommer auktionen att äga rum i
slutet av augusti och jag hoppas att folk städar sina förråd ordentligt även i år!
Förutom allt traditionellt i bygdegården har vi haft besök av Länsteatern med
pjäsen Artisten & Pianisten – en mycket uppskattad föreställning! Även bygdegården har tagit del av hysterin kring Jan Guillous böcker om tempelriddaren
Arn. I mars bjöds vi på ett bildspel och en berättelse som hade namnet I Arns
fotspår. Ett trevligt inslag som vi gärna ser efterföljare till!
Ett arrangemang som inte ordnats av föreningen, men som likväl ägt rum i
bygdegården är de två jazzkvällar, arrangerade av Jazz i Skaraborg som ägt rum
under hösten och våren. Vår bygdegård har gästats av artister som i vanliga fall
uppträder på de stora scenerna världen runt. Roligt att Ljungstorps Bygdegård
kan mäta sig med arenor i Sao Paolo, Chicago och Asien!
Jag hoppas att du som medlem vill komma med och arbeta i bygdegården framöver. Hör av dig!
Vi ses i Ljungstorps Bygdegård!

Folke Holm
ordförande i Ljungstorps Bygdegårdsförening
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Midsommar 2000
Midsommar i Ljungstorps Bygdegård har för många blivit en självklarhet, så
även detta år. Den 23 juni 2000 var allt iordningsställt och firandet genomfördes
enligt alla traditioner. Den nysådda gräsmattan bakom bygdegården avgjordes
ännu vara för svag för att tåla Björnen sover
och Små grodorna. Därför flyttades stången
även detta år från gräsplanen vid bygdegården till en närliggande hage, alldeles
intill platsen för valborgsmässoelden. Alla
var mycket nöjda med ett midsommarfirande
i en ”äkta” kohage. Här fanns till och med
en och annan komocka!
Dagarna före firandet hade vädret varit
väldigt regnigt och molnigt, men den här
dagen strålade solen från en blå himmel.
Midsommaraftonen blev en av sommarens
få fina dagar.
Anette Fernholt ledde de traditionella
danserna och Mikael Reinhold var lekledare.

Björnen sover, björnen sover i sitt
lungna bo...

I bygdegården var kaffet uppdukat. Gästerna
visade sig vara så många att alla inte rymdes
i lokalen. Några av gästerna fick därför inta
kaffet utomhus.

Traditionsenligt for Ingvar Fernholt
genom byn med traktor och vagn,
både till och från firandet. Alla barn
utmed Ljungstorpsvägen som på ett lite
annorlunda och roligare sätt ville åka till eller
från firandet tog plats på vagnen.
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Lösöreauktion 2000
Lösöreauktionen 2000 var först planerad att äga rum i början av juni, men på
grund av för få skänkta föremål flyttades det hela fram till den 2 september.
Väderprognoserna visade på regn den här dagen, vädret var också lite osäkert,
men under hela auktionen som pågick mellan 9 och 13 stannade vattendropparna kvar i molnen. Istället sken solen den mesta tiden!
Lars-Göran Pettersson var auktionsförrättare och när han behövde vila rösten fick
han hjälp att ropa av Mikael Reinhold.
Högarna med böcker blir allt högre och
fler för varje år. I år täckte de sex fulla
bord som ställts upp i bygdegården. Alla
insåg att det skulle ta allt för lång tid att
auktionera ut bunt för bunt. Därför
beslutade Lars-Göran med åhörarnas
välsignelse att de som sålde kaffe också
fick bli bokförsäljare. Det var alltså först
till kvarn som gällde när buntarna såldes
för ett i förväg bestämt pris.

Auktionsförrättare var Lars-Göran
Pettersson

Auktionen fortsatte utomhus. En kanot,
två gamla skolbänkar och en stor mängd
nyare skolbänkar från Varnhemsskolan
och flera påsar med nyplockade plommon
var lite av det som gick under klubban.

Dagens mest åtråvärda föremål var en träskulptur föreställande en bonde med
sin häst.
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Höstpromenad 2000
Sven Höglund från Skövde, blev den som tog hem priset i bygdegårdsföreningens tipspromenad då denna anordnades den 24 september 2000.
Han behövde bara tio rätt för att vinna, så frågorna som Arne och UllaBritt Martinsson gjort, var nog lite kluriga.
Den höstfagra naturen hade lockat 51 deltagare, många från Skövde och
Skara. Kerstin och Anna Staf från Skövde gick för första gången i Ljungstorp. De uppskattade naturen och funderade på att ta en cykeltur genom
byn en annan gång. Fin reklam för Ljungstorp alltså!

Anna och Kerstin Staf från Skövde funderar på skiljefrågan i höstens
tipspromenad medan Arne Martinsson kontrollerar resultaten. Det var 141
stycken tandpetare i flaskan.
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Pensionärsträff 2000
Söndagen den 1 oktober 2000 bjöds alla bygdens äldre invånare in till bygdegården för den årligen återkommande pensionärsträffen. Dagens uppträde bestod
av så många ”artister” att samlingen i salen närapå fördubblades. Det var Töreboda SPF-förening som bjudits in för att underhålla. Föreningen bjöd på ett
Stickan Andersson-tema. Bland Stickans ca. 3000 låtar hade man valt ut ett antal
titlar som vävts ihop till en liten musikal om ett pars livsöde. Bland de sånger
som framfördes fanns många kända bitar så som Det blir inget bröllop på lördag,
Mamma är lik sin mamma, Kära mor, Vi hänger mä’, Klas-Göran, Greven av
Luxemburg och Tivedshambo.
Plötsligt mullrade åskan på andra sidan
taket. Som tur var klarade sig strömmen,
så mikrofoner och högtalare fortsatte att
ge ljud och kaffet kunde fortsätta att
kokas.
Bygdegårdsföreningen bjöd alla pensionärer – in- som utsocknes – på smörgås,
kaffe och tårta.

Brita Holmberg mottog blommor
av bygdegårdsföreningen

I år mottog Erik Leijon blomma som
årets äldsta närvarande manlige pensionär och Brita Holmberg blomman för
den kvinnliga sidan. Några pensionärer
som fyllde år mottog också blommor.

Töreboda SPFförening bjöd
på ett underhållande program
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Vegetarisk lunch 2000
Närmare 70 matglada personer hade anmält sig till den vegetariska lunchen som år 2000 arrangerades den 15 oktober. Denna dag fanns inget
alternativ, alla fick äta vegetariskt – och det var förhoppningsvis just
därför gästerna kommit! Alla lunchgäster var lika nöjda, även de som
annars blandar grönsakerna med kött eller fisk.
För tredje året stod Inga Pettersson värdinna för den vegetariska lunchen i
bygdegården. En lunch som nu blivit ett självklart inslag i bygdegårdsföreningens program.
På det vackert uppdukade bordet stod ett flertal skålar med olika sorters
råkost, där fanns en palsternacksgratäng, en hirslåda, hembakt bröd och
mycket annat gott. Det mesta som bjöds kom från Ingas egna trädgårdsland.
När faten var tömda och äpplemusten från Alekärr i Norra Lundby var
uppdrucken, serverades kaffe och kaka.

Visst kan man äta sig mätt på en vegetarisk lunch
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Höstauktion 2000
Lars Göran Pettersson har axlat rollen som bygdegårdens auktionsropare
nummer ett. Så även denna kväll, den 10 november 2000, då den traditionella höstauktionen i bygdegården ägde rum.
Ett 40-tal gäster hade slutit upp för att ropa in något av det som bjöds ut
till försäljning. Som vanligt vid höstauktionen var det allra mesta som
gick under klubban av det ätbara slaget. Både rotsaker, grönsaker, hembakt sockerkaka, bröd och karameller och köttbullar och rödbetssallad
såldes. Ekologisk äpplemust från Alekär i Norra Lundby såldes i grupper
om 12 flaskor. Dessa var mycket lättsålda. Kanske var det en törstig
församling som gästade auktionen…! Förutom det ätbara såldes bl.a.
hemslöjd, dukar och raggsockar.
Det vid höstauktionen så självklara brödkakelotteriet var ett givet inslag
även detta år. Brödkakorna i
lotteriet gick för varierande pris,
men de flesta gick för hundralappen. Barbro Holm vann första
vinst, en tavla skänkt av Annette
Magnusson.

Både grönsaker, bröd och
karameller gick under klubban
9

Lucia 2000
Stämningsfullt skred luciatåget in i salen med lucian Marika Fröjd först
och en lång rad av tärnor och änglar, Staffan, stjärngosse och tomte.
Salen var fullsatt med förväntansfulla gäster. Spänningen känns i luften
från både små och stora. Det är något alldeles speciellt att få se sitt barn
eller barnbarn uppträda. Vackra, välkända sånger och versläsning gav
oss en introduktion till julen. Det var en fin luciatablå, arrangerad av
Kerstin Lidberg och Maria Lindh.
Kaffe, lussekatt och pepparkaka fick strykande åtgång när de över 80
gästerna samlades vid kaffebordet. Lotterierna gick också åt och bland
lotterivinsterna märktes särskilt Matilda Lidbergs ”pepparkaksgård”
som bestod både av hus, uthus och utedass innanför staket och grind.
När lucian med följe lämnat salen var det fritt fram för jullekarna och
gissa vem som bankade på dörren efter en stund? Tomten förstås, med
paket och godis.

Marika Fröjd, lucia 2000, med följe - Amanda Österberg, Louise Magnusson,
Jennie Reinhold, Caroline Buskas, Sanna Fernholt, Linda Ehn, Sandra Nylén,
Emilia Wikström, Sofie Nylén. Therese Lann-Svensson, Elsa Börjesson, Sara
Österberg. Änglarna Josefin Storm, Melanie Söderlund, Johanna Reinhold och
Staffan Marcus Reinhold, stjärngossen Gustav Lindh och tomten Anton Lindh
fulländande det fina luciaföljet
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Filmfestival och dans kring granen
Under två dagar i januari 2001 pågick Filmfestival i bygdegården. Filmvisningen, arrangerades av ”Vi Unga” och ingick i en introduktion till
skapandet av en Vi Unga-klubb i Ljungstorp. Första dagen innehöll två
föreställningar. Då visades Ciderhusreglerna, en film av Lasse Hallberg.
Den handlar om ett hem för föräldralösa barn. Därefter visades Erin
Brockovich, en film med Julia Roberts. Cirka tjugo personer kom till
varje föreställning. Prasslande påsar med popcorn förhöjde biostämningen. Dricka, varm korv, kaffe och frukt fanns också att tillgå.
Nästa film, Scopido visades på grandansen dagen därpå.
Enligt ortspressen var det en samling vilda barn som plundrade granen i
Ljungstorp söndagen den 9 januari. Höjdpunkten var ”Björnen sover”.
Femtiotvå barn sprang skrikande åt alla håll och kunde inte sluta jaga
varandra! Hans Holmqvists sång till eget gitarrackompanjemang drunknade i de vilda tjuten. Dessutom deltog tjugo något tystare vuxna. Helena
Reinhold såg till att alla fick varm korv och så kom tomten med godis
precis lagom till filmvisningen skulle börja.

Eva Berglund hade arrangerat Filmfestivalen tillsammans med ”Vi Unga”.
Popcorn och Coca Cola var populärt som biogodis
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En Vi Unga-klubb i Ljungstorp
Nu finns det en renodlad ungdomsverksamhet i bygdegården. En Vi Unga-klubb
har startats och ungdomarna träffas i bygdegården varannan vecka. Förbundet Vi
Unga, en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, med Vuxenskolan
som moderorganisation, driver i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund en
drogfri verksamhet bland ungdomar. Syftet är att lära de yngre ta ansvar och
arbeta demokratiskt. Eva Berglund från Ljungstorps Bygdegårdsförening och
Linda Eriksson från Västra Vi Unga samlade ett 15-tal ungdomar tillsammans
med några vuxna till ett första möte den 26 mars i år. Linda informerade om
klubbens verksamhet och vägledde ungdomarna att välja och tillsätta en styrelse.
Det finns ingen färdig verksamhetsplan, så det är tänkt att ungdomarna själva,
med stöd av Vi Unga, ska bygga upp en verksamhet som passar i Ljungstorps
Bygdegård. Klubben beslutar gemensamt om ett ämne inför varje träff. Ämnena
har varierat – man har bakat pizza och gjort milkshake, tävlat i ”Småstjärnorna”,
spelat kubb, fotboll och målat. Planerna för den fortsatta verksamheten är stora
och framför allt är intresset stort!
- Uppslutningen har varit god, säger Sanna Fernholt, som är klubbens ordförande. Bygdegårdsföreningen ställer lokal till ungdomarnas förfogande, stöttar
verksamheten när så behövs och hoppas att de ska känna sig hemma i
Ljungstorps Bygdegård!

Fr v: Jenny Reinhold sekreterare och pressombud, Sandra Nylén klubbledare och
pressombud, Emma Ehn, Linda Ehn vice ordförande, Sanna Fernholt ordförande, Emilia
Wikström, Sanna Lövoll, Emelie Olsson kassör
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Poesi i bygdegården
Vad är nu Poetry Slam? Jo, det är en poesitävling. Poesisällskapet Kinnekulle var inbjudna av bygdegårdsföreningen som arrangerade det hela den 26
januari 2001. Majid Komayesh från Varnhem var förpoet och konferencier
för tävlingen och hade till sin hjälp Kerstin Ilmestrand och Bengt Hornebrant. Åtta poeter framträdde med egna dikter – Andreas Andersen, Skara
Skolscen, Patrik Sterner, Lerdala, Eleonora Nordin, Skara Skolscen, Mikael
Törnblom, Vinköl, Lorence Ghofrani, Skara Skolscen, Roald Wolmer,
Lundsbrunn, Håkan Karlsson, Skara och Urban Andersson, Lidköping.
Publiken poängbedömde genom att visa upp skyltar med siffror, precis som i
konståkning på skridskor. De tävlande fick tre minuter på sig att framföra
poesin. Överskreds tiden blev det poängavdrag. Varje deltagare läste först en
dikt var. Därefter blev det utslagstävling och de fyra som fick högst poäng
gick till semifinal och därefter två till finalen.
De levande ljusen på borden glimmade i ölglasen och det var ett sorl i
lokalen. I fönstret som vetter mot himlen syntes då och då en stjärna. Tyst
lyssnade publiken till var och en som framförde sin dikt för att därefter
genast stort och engagerat ge utlopp för sina känslor, dvs poängsättning.
Poesi väcker verkligen känslor. Innehållet i dikterna var varierande. Socialt
patos blandades med djup kärlek, sorg efter en död vän, naturlyrik och
glädje, allt framfört
med stor inlevelse.
Det var inte lätt att
vara domare här.
Vem som vann? Det
gjorde Urban Andersson från Lidköping, som fick
den insamlade
kollekten i pris.

Andreas Andersen från
Skara Skolscen deltog
med egen poesi i Poetry
Slam i bygdegården
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Medlemsfest 2001
Inte sedan invigningen av bygdegårdens om- och tillbyggnad hade något speciell
fest för bygdegårdsföreningens medlemmar anordnats. Den 24 februari 2001 var
det därför dags för en ny tillställning speciellt för föreningens alla medlemmar.
Förutom till medlemmarna gick inbjudan också ut till några andra bygdegårdsföreningar i de intilliggande kommunerna. Sammanlagt anmälde sig ca. 70
personer till festen, av dessa ett stort gäng från Saleby som kom i en för tillfället
inhyrd buss!
Kvällen inleddes med en välkomstdrink. Därefter satte sig alla till bords för att
njuta av kallskuret med potatisgratäng och sallad, hembakt bröd, smör och ost.
Det var ett hungrigt gäng som gästade bygdegården den här kvällen – det blev
helt rent på alla faten!
Efter middag klev Annica Lidberg band upp på scenen och dansen startade.
Bandet spelade låtar av alla de slag, så alla kunde njuta av ”sin” musik.
I baren fanns läsk, öl och vin att släcka törsten med mellan dansvirvlarna. Kaffe
serverades med hembakta kakor av olika sorter.
Dansen fortsatte ända
frampå småtimmarna,
då bussen kom för att
hämta de inbjudna
från ”slätta”.

Middagen bestod av
kallskuret, potatisgratäng, och hembakt
bröd. Deltagarna lät sig
väl smaka
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Bygdegårdskvällen hade denna gång, den 13 mars 2001 vikts åt Arn,
författaren Jan Guillous romanfigur. Ett 60-tal gäster kom för att se fotografen Lennart Mårtenssons
bilder och höra honom
berätta ur Jan Guillous
böcker om Arn. Lennart
Mårtensson från Falköping
har arbetat med bildspel på
heltid i 15 år och är verksam
över hela Norden. Han har
producerat ett 30-tal bildspel
och denna kväll visade han
ett mycket vackert sådant
Lennart Mårtensson från Falköping berättade och
över de platser där Guillou
förlagt Arns levnad. Kultur- visade ett bildspel över de platser där Jan Guillou
förlagt Arns levnad
byggnader med små, fina
reliefer på väggarna, klosterruiners valvbågar mot himlen och underbara
naturbilder från bland annat Varnhem, Gudhem, Husaby och Eriksberg.
Att Arn, med hjälp av goda marknadsförare, har levandegjort historien på
ett sätt som kittlar fantasin märktes när kaffedoften spreds och det
hembakade kaffebrödet dukats upp. Ivrigt diskuterades
Västergötlands tidiga historia. Kvällen avslutades med ett
lotteri, arrangerat av Lennart Mårtensson, med vackra
naturbilder som pris.

Jan Guillou, Vägen till Jerusalem
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Teater i bygdegården
Artisten och Pianisten var namnet på den teaterföreställning som
Länsteatern gav i bygdegården den 27 mars. Det var ett samarbete
mellan Bygdegårdarnas Riksförbund och Länsteatern. Ett lovvärt
initiativ som handlar om att sätta upp teaterföreställningar i
bygdegårdarna ute i landsorten. Malin Brandeby Berndtsson var
artisten och Per Larsson pianisten och det hela handlade om hur en
teaterföreställning kommer till. Häftiga diskussioner, känsloutbrott,
ångest men också aha-upplevelser föregick det som sedan
utmynnade i en festlig premiär. En mycket fin dekor och ljussättning
och ett bra ljud förstärkte feststämningen. I pausen serverades fiskoch grönsakssoppa med bröd och kaffe med kaka. Cirka 60 personer
lämnade bygdegården med Malins röst ljudande i öronen när hon till
Pers pianoackompanjemang sjöng Andrew Lloyd Webbers Don´t cry
for me Argentina.

Artisten och pianisten – Malin Brandeby Berndtsson och Per Larsson –
roade hjärtligt publiken på vårteatern i Bygdegården. Eva Berglund
tackar med blommor.
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Vårens tipspromenad 2001
Det var faktiskt två minusgrader om morgonen den 22 april 2001. Det var
alldeles klart och det blev en strålande vårdag. Blåsippor i mängd, vitsippor, vårlök och violer blommade. Det var 57 startande som, förutom att
njuta av naturen, också fick gnugga geniknölarna över Bertil Malms
kluriga tipsfrågor. Han och Eva Blomster skötte försäljning av tipskorten
och kontrollerade svaren. Vikten på en kålrot var utslagsfrågan. Den
vägde 1,3 kg, vilket Johanna Holm prickade in så när som på några gram.
Ingen klarade 12 rätt, men 11
rätt hade Lennart Hofling
Skara, Folke Holm Ljungstorp, Lena Johansson Skövde,
Johanna Holm Skövde,
Emma Andersson Skövde
och Henrik Andersson
Skövde.
Efter promenaden smakade
kaffe med dopp förträffligt!
Ett antal lotterier såldes med
vårblommor som priser.

Just utanför Smedjebacken, där violerna
blommade, fångade fotografen fyra spänstiga
damer. Fr v. Dagmar Gustafsson Storekullen,
Ingalill Hallerup Skara, Astrid Åstrand och
Ingalisa Hultgren båda från Ljungstorp

Alice Eriksson,
Barbro
Åkerström,
Catarina Broomé
och Maj-Lis
Gustavsson, alla
från Skara, gick
tipspromenaden i
Ljungstorp
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Valborgsmässofirande 2001
I enlighet med traditionen firades vårens ankomst till Ljungstorp med en vacker,
och enligt några mer ansvarsfulla medborgares åsikt väl kraftigt, flammande och
sprakande valborgsmässobrasa. Förvånande, med tanke på de tidigare veckornas
myckna nederbörd både som snö och regn. Dock var denna måndagskväll
ovanligt varm, skön och lämpad för denna friluftsaktivitet. Folke Holm hälsade
ett 90-tal bras-konnässörer välkomna varefter ”Vintern Ra….” Stämdes upp.
Iklädd hög hatt steg årets vårtalare fram. De senaste årens skräck inför att i talets
konst framföra spridda tankar och drömmar om livet, våren, Ljungstorp och
andra väsentligheter, hade denna vår övervunnits av Eva Berglund. Hennes tal
innehöll både vitsippor, hästgödsel, koltrastar och tankar om hur välskött/
ovårdad en trädgård kan få vara. Dessutom ingick en snabbkurs i kinesisk YinYang-filosofi. Kuppartat avslutades talet med en uppmaning till auditoriet att
fylla den höga hatten till brädden med pengar som en grundplåt till en utedansbana, Evas eget bygdegårdsprojekt. Så vitt jag kunde bedöma fanns i hatten
pengar till både grus, cement, armeringsjärn och fyratumsspik. Bräder och plank
kan vi kanske tigga oss till från någon ljungstorpsk skogsägare. Efter ”Hymn till
Västergötland” sjöngs inte ”Sköna Maj” (se motsvarande artiklar i Ljungstorpabla´t årg –99 o. –00) utan istället den något mer lätt-sjungna ”Änglamark”.
Därefter vidtog förplägnaden inomhus, vilken bestod i kaffe/te, mackor och
kaka. Kvällens lotterivinster var tio fina blomsteruppsättningar som Helena
Reinhold hade arrangerat. Gunnel Lövoll iscensatte en egen ljungstorpsk variant
av musiktävlingen ”Så ska det låta”. Efter ömsom vacker, ömsom plågsam
gruppvis sång utdelades priset, en frukt-och godiskorg till det bord som stod
närmast domaren, där man hade största chans att överrösta sina längre bort
belägna medtävlare. Efter detta kunde
man nöjd med förplägnad, brasa och
väder vandra hem i vårkvällen. I
festkommittén kan vi, efter att under
90-talet i timtal stått och diskat och
torkat kaffekoppar efter liknande
arrangemang, inte nog lovorda vår
diskmaskin. Även vi kom hem i rimlig
tid denna kväll.
För festkommittén
Hans Holmqvist
Vårtalare detta år var Eva Berglund
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Gudstjänst i bygdegården
”Världen som nu föds på nytt, pånyttföder glädjen”, var temat för söndagens
gudstjänst den 20 maj 2001 och kyrkoherde Hélena Axelsson Eriksson,
Varnhem, hade denna vårdag valt Ljungstorps Bygdegård för sin gudstjänst. För
första gången sedan 50-talet ska Varnhems pastorat ”gå ut till folket”, stod i en
notis i SkLT inför gudstjänsten. Att kyrkan valde att gå ut till folket var mycket
tack vare Nisse Pettersson och Nils Lann som tagit initiativet till en gudstjänst i
annorlunda miljö. Den
solbelysta späda grönskan
utanför de stora fönstren, som
inramades av vita gardiner,
blev en mycket vacker altartavla. Predikan denna dag
handlade om att så och att
rensa bort ogräs, något som
de flesta känner sig hemma
med vid den här tiden på året.
Det finns också medel som
Kyrkoherde Hélena Axelsson Eriksson höll denna
ger extra växtkraft åt gräset
vårdag gudstjänst i bygdegården
så att det friskt och grönt tar
överhand över ogräset. Medlet för oss människor denna bönsöndag är just
bönen. Den fina vårstämningen förstärktes av Margareta Johanssons sång till
ackompanjemang av kantor Jennifer Lidgren, som också spelade solo på klarinett. Dagens kollekt gick till Lutherhjälpen.
Efter gudstjänsten serverades kaffe med hembakat bröd varefter gudstjänstbesökarna också kunde bese Valledagens utställning i bygdegården
Gudtjänsten hölls under en av Valledagarna. Bygdegården
stod då öppen för konstintresserade besökare. En tavla av
Jonathan Lundh fanns att se, Astrid Åstrands och Inga
Petterssons hemvävda trasmattor och dukar, mycket
vackra och av bästa kvalitet och Egon Holm
ställde ut sina glada spelemän, finurligt gjorda av hästskobroddar. Till
försäljning lämnade Annette Magnusson en korg med konstfulla frukter, där
hälften av förtjänsten gick till bygdegårdens verksamhet.
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Sommarkväll i Ljungstorp
Tidigare publicerad i Varnhemsbygden

Siegfried Koszinowski

Röster klingar upp från busshållplatsen
på skratten hörs – det var en rolig fest
ungar dansar upp för Ljungstorpsbacken
att livet leker syns på varje gest
Ref: Varsamt sveper kvällen…
Dörren smäller högt från bygdegården
en träff med släkt och vänner fick sitt slut
hemåt bär en far sin son på axeln
han sover nu men var så glad förut
Ref: Varsamt sveper kvällen…
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Bygdegården  behövs den?
En bygdegård är mer än en gård för fest och nöje. Den betyder mycket mer för de som
kommer till de olika tillställningarna. För dem kan det vara ett bra sätt att träffa grannar,
samtala och över en kopp kaffe utbyta tankar och idéer. Också för de som arbetar med
verksamheten är det viktigt med en möteslokal där samarbete är ett måste för att kunna
hålla bygdegården igång.
Astrid Åstrand, som varit med sedan bygdegården byggdes på 1960-talet, har följt med
utvecklingen och sett vad en lokal kan betyda
för människor.
- Bygdegården behövs verkligen, säger
Astrid, det är ju där vi träffas numera. Utan
den hade inte många lärt känna varandra. Idag
gläds vi över den nya fina bygdegården, men
jag minns också den stora glädjen över
konsumbaracken, den första bygdegården här i
Ljungstorp. Tidigare hade vi bara Missionshuset och skolan att träffas i men bygdegården,
den blev vår egen.
Att se till att alla barn får delta i luciatåget
och att alla pensionärer blir inbjudna till
pensionärsträffen, är en viktig social del i bygdegårdsarbetet, som Astrid arbetat mycket
med.
Hon har varit vaktmästare och hela tiden tillhört syföreningen. Många av Astrids vackra
broderier och mattor har sålts på höstauktionen eller blivit priser i lotterier.
- Det som har varit allra roligast att arbeta med är Pensionärsträffen, säger Astrid. Där
känner man verkligen att man gör en insats.
En annan insats, en kulturinsats, är att bygdegårdsföreningen tagit upp och bevarat den
ljungstorpska traditionen kring årets högtider.
- Ja, det gjorde vi från början, säger Astrid. Kaffe kunde vi alltid koka, men det var inte
så lätt att laga till något annat i bygdegården de första åren. Köket var från början inte
ens två kvadratmeter! Men då hade vi knytkalas istället!
- Förr träffades vi på julkalasen och när någon fyllde jämna år, då var alla med. Nu är
det borta. Har vi för lite tid nu, eller vad beror det på? Astrid funderar över förändringarna och konstaterar att om inte bygdegården fanns i Ljungstorp, skulle knappast byborna se varandra. Och hur skulle nyinflyttade och de gamla ljungstorpsborna lära känna
varandra?
- Bygdegården behövs och vi ska hjälpas åt med den och vara glada och tacksamma för
att den finns, avslutar Astrid.
Och det är nog så. Bygdegården är en viktig social inrättning som skapar gemenskap och
är en viktig mötesplats där vi lär känna varandra bättre!
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Bygdegården ofta uthyrd
Mer än två år har gått sedan bygdegården invigdes efter den omfattande renoveringen. Har gården blivit populärare hos hyresgästerna och är de nöjda efter en
vistelse i bygdegården?
- Uthyrningarna ökar, säger Sten Arfwidsson, vaktmästare i bygdegården. Jämfört med förra året har vi i år cirka 15 fler externa bokningar. Siffran ökar säkert
till hösten, men redan nu har vi bokningar ända fram i december. I augusti t ex är
det bokat varje helg, då har vi tre bröllop, en födelsedag och en släktträff!
- Kurser i Yoga och Qi Gong är återkommande bokningar, fortsätter Sten.
Lokalen och läget inbjuder till meditation och till hösten kommer yogan att utöka
från tio till femton gånger. Föreningar och företag bokar lokalerna för fest eller
sammanträden men det är privatpersoner som står för största delen av bokningarna. Bygdegården har faktiskt blivit en riktig bröllopsgård! Bara i år är det redan
sju bröllopsfester bokade!
- Den stora, ljusa salen, det vackra läget och det välutrustade köket framhålls av
hyresgästerna, säger Sten. Möjligheterna att dekorera och duka efter egen smak är
stora och 120 gäster kan sitta vid dukat bord med servering.
Vid bokning av stora middagar brukar Sten lämna med en skalenlig ritning över
lokalen. Då kan hyresgästerna i lugn och ro fundera och göra sin egen möblering
av lokalen. Städningen efter festen eller sammankomsten i bygdegården kan för en
viss kostnad överlåtas till föreningen.
- Man kan även hyra del av bygdegården, säger Sten, som t ex det lilla rummet i
källaren eller bastun. Och varför inte slå sig ihop några stycken som gillar att laga
mat och bara hyra köket. Där finns gott om plats för både matbord och stolar.
Uthyrningsverksamheten är en viktig del i föreningens arbete och antalet nöjda
gäster ökar. Men ständigt arbete krävs för att hålla verksamheten igång och
lokalen snygg.
- Jag ställer gärna upp och visar lokalen, säger
Sten och alla är välkomna att ringa för att få
information om bokningar och priser. Information
inför bokning av bygdegården finns på Internet.
Där hittar du kostnader för de olika lokalerna,
avtal och aktuell bokningslista. Adressen är
http://go.to/ljungstorp
Alla intäkter från uthyrningarna behövs för att
driva bygdegården och föreningens verksamhet
vidare. Utan uthyrningar är en aktiv bygdegårdsförening, med bland annat midsommarfirande,
valborg och lucia omöjlig.
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Informationssidan
Priser m.m. är beslutade av 2001 års årsmöte.
Bygdegården bokas på tfn. 0511-60336.
Hyra av hela bygdegården inkl källare och kök med glas och porslin (utom bastu):
o Fredag, lördag, helgdagsafton eller helgdag:
heldag (mer än 5 tim) 1000:halvdag (upp till 5 tim) 500:o Övriga veckodagar:
heldag (mer än 5 tim) 800:halvdag (upp till 5 tim) 400:o Tillägg för hyra av högtalaranläggning 100:o Hyra av enbart källare:
heldag (mer än 5 tim) 400:halvdag (upp till 5 tim) 200:-

Ring för övriga hyresuppgifter

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 2000.
Föreningen har anordnat följande tillställningar under året:
9 jan
Grandans
15 feb
Bygdegårdskväll: Gehörsspelarna
25 feb
Pub
6 mars
Årsmöte
10 mars
Bygdegårdskväll: Anders Järleby om Gösta Berling
17 mars
Besök av Bygdegårdarnas Riksförbund
31 mars
Pub
4 april
Bygdegårdskväll. Teater Skövde PRO
16 april
Tipspromenad
20 april
Fest för ungdomar
30 april
Valborgsmässofirande
21 maj
Deltagande i Vallehelgen
23 juni
Midsommarfirande
2 sept
Lösöreauktion
24 sept
Naturstig med tipsfrågor
29 sept
Pub
1 okt
Pensionärsträff
9 okt
Jazz i Skaraborg
15 okt
Vegetarisk lunch
10 nov
Höstauktion
10 dec
Luciafirande
Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har förutom föreningsstämman haft 3
protokollförda styrelsemöten .
Årsmötet 2000 hölls den 6 mars.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd 17 gånger till privatpersoner, 38
gånger till föreningar och 2 gånger till företag, sammanlagt 57 gånger.
Föreningen hade vid årsskiftet 173 st medlemmar.
Styrelsen har bestått av:
Folke Holm, ordförande, Verna Andersson, vice ordförande, Ulla-Britt Martinsson, kassör, Anette Fernholt, sekreterare, Eva Berglund, ledamot, Trygve Lövoll, ledamot, Sten
Arfwidsson, ledamot
Styrelsen tackar kommittéer och andra som hjälpt till med arbete vid föreningens tillställningar m.m.
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MEDLEMSFÖRTECKNING
Antalet medlemmar i bygdegårdsföreningen är stort. Många nya medlemmar har under året valt att gå med i föreningen.
Vill även du bli medlem? Ring kassör Ulla-Britt Martinsson tfn. 0511-60464
och anmäl dig. Ett års medlemskap kostar 100 kronor.
Följande personer var medlemmar våren 2001. Medlemmarna presenteras i
bokstavsordning.
Adin Björn
Ahlgren Birgitta
Ahlgren Stig
Ahlm Börje
Ahlm Marianne
Aldebro Barbro
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 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
Gustavsson Anders
Gustavsson Eva
Hallerup Ingalill
Hillbiörn Anette
Hofling Bengt
Hofling Lilian

Holm Alfred
Holm Barbro
Holm Egon
Holm Folke
Holm Gunnar
Holm Ing-Britt
Holm Jessica
Holm Joakim
Holm Margaretha
Holm Oscar
Holm Peter
Holm Petra
Holm Roland
Holmqvist Hans
Holmqvist Kristina
Hornebrant Bengt
Hultgren Inga-Lisa
Hultgren Lars
Hultgren Mats
Hultgren Tua
Isaksson Birgitta
Isaksson Folke
Johansson Anders
Johansson Anna-Lisa
Johansson Asta
Johansson Bertil
Johansson Evert
Johansson Gösta
Johansson Hillevi
Johansson Inga
Johansson Ingela
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Johansson John-Erik
Johansson Knut
Johansson Monica
Johansson Moon-Britt
Johansson Roland
Johansson Rune
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
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
Lundgvist Anders
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
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
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
Wikström Dan
Wikström Marie
Willén Jan
Willén Karin
Åkergren Irene
Åkergren Ulf
Åstrand Astrid
Åstrand Bo
Österberg Jan

Rättelse
Det är inte Karl Persson som står på trappan till Lunsabingen, som vi skrev i förra numret av
Ljungstorpabla’t. Det är Karl Holmberg, Storekullen.
Den korrekta uppgiften kommer från Nils Lann,
Varnhem, som också är fotografen.
Vi tackar för påpekandet och ber om ursäkt för felet.
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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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0500 - 48 50 80
Kavelbrov. 12, Box 182, 541 24 Skövde

DELA UPP
BETALNINGEN
- PRENUMERERA FÖR BARA 128:- I MÅNADEN!
(Gäller 12-månaders prenumeration)

RING 0500-77 02 72

