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Varsågod!
Detta är det tionde numret av Ljungstorpabla´t. Under tio år har vi följt
bygdegårdens verksamhet på djupet och dokumenterat denna för framtiden.
Nästa år är det tio år sedan det första numret kom ut. Vi kommer att celebrera detta genom göra nästa års Ljungstorpabla´t till ett jubileumsnummer.
Vill du hjälpa till? Vi lånar gärna bilder och tar emot spontana minnen från
det senaste decenniets verksamhet i bygdegården.
Tack till Hans Holmqvist, som återigen har gett oss en livfull skildring av
valborgsmässofirande i bygdegården. Tack också till Trygve Lövoll för
reportaget om 32 timmars dataspelande i bygdegården.
Vi tackar också de annonsörer som i flera år sponsrat vårt blad! Ett mycket
värdefullt bidrag till bygdegårdens verksamhet! Det finns plats för fler
annonser för den som vill stödja utgivningen av Ljungstorpabla´t.
Vi ser fram emot ännu ett år i bygdegården!

Peter Holm och Verna Andersson
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Ordföranden har ordet
Åren går men bygdegården består!
Åter har ett år passerat. Ett år som inneburit mycket glädje i vår
bygdegård. Vi har anordnat det som hör den svenska traditionen till; midsommar, lucia och valborg, men också det
som hos oss i Ljungstorp blivit självklarheter; lösöreauktion,
tipspromenad, pub-aftnar och mycket annat. Under verksamhetsåret som gått
har Länsteatern och Göteborgsoperan satt upp en teaterföreställning på vår
scen, Bygdegårdarnas Riksförbund har förlagt sin distriktsstämma till vår
bygdegård och nu, när jag skriver detta, har ett gäng orienterare från Skottland,
som deltar i orienteringstävlingen O-ringen, hyrt in sig i bygdegården. Så nu vet
vi att det går att tillbringa en hel vecka i Ljungstorps Bygdegård!
Jazz i Skaraborg har för fjärde året anordnat en konsert i Ljungstorp. Detta år
stod orkestern Löfman Andersson Jazz & Art på bygdegårdens scen.
Planerna inför byggandet av en altan/dansbana på bygdegårdens baksida pågår
för fullt och vi kan förhoppningsvis inleda arbetet under början av hösten.
Tidigare var sommaren en period då uthyrningarna av bygdegården gick att
räkna på den ena handens fingrar. Nu är situationen annorlunda och sommaren
har istället blivit den tid då uthyrningarna är som flest. De brudpar som väljer
att förlägga bröllopsfesten till Ljungstorps Bygdegård blir allt fler. Det är roligt
att fler och fler upptäcker våra lokaler!
Vi jobbar oförtrutet vidare med att förbättra och utöka verksamheten i bygdegården. En levande verksamhet kräver naturligtvis människor som ställer upp
och jobbar. Kom med du också. Tillsammans kan vi göra bygdegården ännu
bättre!
Vi ses i Ljungstorps Bygdegård!

Folke Holm
ordförande i Ljungstorps Bygdegårdsförening
3

Midsommar 2001
Även detta år firades midsommar på
ängen bakom bygdegården. Mycket
folk deltog i lekarna kring stången den
22 juni och njöt av den svenska sommaren som denna dag bjöd på såväl sol
som regn. Dansen leddes av Anette
Fernholt.

Äntligen midsommar!
Prästens lilla kråka, skulle ut å åka…

Premiär för grillfest
Ett nytt inslag i verksamheten under 2001 var den
grillfest som ägde rum 27
juli. Alla inbjöds till ett
trivsamt samkväm med två
grillar i centrum. Kött,
grönsaker och korv anrättades över kolbädden.
Förhoppningsvis grundlades en ny tradition i
bygdegårdsverksamheten
denna sommarkväll.
Kotletter och korvar grillas av Folke Holm. Annette
och Göran från Hagen vill ha nå´t i magen.
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Lösöreauktion 2001
För andra året ägde lösöreauktionen rum på hösten, vilket
också verkar bli en bestående
ändring. Den första dagen i september månad ställdes det insamlade lösöret upp till försäljning.
Kanske är det bättre att låta
auktionen äga rum då sommarens
hektiska dagar återgått till ett
lugnare mak. En fördel är också att
det som människor hittar under
sommarens röjningar i sina förråd
och källare får en chans att bli
auktionsgods i Ljungstorps Bygde- Eva Berglund, Lars-Göran Petterson och Anette
Fernholt i full aktion.
gård.
Förutom de vanliga möblerna, porslinet, dukarna och de oräkneliga mängderna
böcker, fanns ett hörn där second-hand-kläder såldes till styckpriser. I ett annat
hörn såldes bröd och kakor i påsar och på serveringsbänken stod kaffe med dopp
uppställt för att stilla suget mellan all försäljning. Det fanns också korv och glass
för den som var på det humöret.
Tyvärr visade vädergubbarna sin sämsta sida den här dagen och ett duggregn föll
över de stora möbler som stod uppställda på bygdegårdens parkering. Föremålen
täcktes med presenning vilka plockades av vartefter försäljningen pågick. LarsGöran Pettersson höll dock modet uppe och föremål efter föremål ropades ut.
Inomhus var alla mindre föremål uppställda. Många fynd gjordes säkert den här
dagen.

Under regntunga skyar
gjordes många
fynd.
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Höstpromenad 2001
Det lilla duggregn som emellanåt föll mitt i det vackra vädret avskräckte inte de 74
deltagarna från en härlig höstpromenad i Ljungstorp. Det var den 16 september
och denna gång hade Hans Holmqvist förutom de vanliga frågorna
också skrivit frågor speciellt för
barnen. Alfred Holm blev vinnaren i
barntävlingen med 12 rätt och 794
centimeter, vilket var hans förslag till
längd av det rep som utgjorde skiljefrågan. Repet var 867 centimeter
långt, men Alfreds förslag stod sig i
konkurrensen med de övriga fyra
12:orna nämligen Fredrik Hugosson
Varnhem, Sanna Fernholt Ljungstorp
Ola Andersson Varnhem och Nora
Nilsson Varnhem. I de vuxna leden
tog Alfreds mamma Petra Holm hem Brita Abelsson Varnhem funderar över
segern med 11 rätt och 833 centiskiljefrågan - Hur långt kan detta rep vara?
meter. Ingen av de vuxna hade 12 rätt
men tätt i hälarna på Petra med låg Joakim Holm, Barbro Holm, Roland Holm,
alla Ljungstorp och Olof Karlsson Broddetorp. Efter en sådan här seger är det
kanske dags att döpa om
poängpromenaden i
Ljungstorp till Holmgången!
Efter målgång bjöd
Skövde Nyheter alla
deltagare på kaffe.

Alfred Holm vann
bygdegårdsföreningens
poängpromenad för de
yngre med 12 rätt och bästa
förslag på skiljefrågan.
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Pensionärsträff 2001
När vindarna började blåsa snålt runt knutarna bjöd bygdegårdsföreningen den
7 oktober in bygdens pensionärer till den årligen återkommande pensionärsträffen. I bygdegården värme såväl sällskap som underhållning och kaffet med
diverse tilltugg. Från scenen kom i år vackra toner från det tre man starka
bandet Gehörsspelarna. De bjöd på olika slags musik och pensionärerna i salen
fick fritt önska en favoritmelodi eller två.

Hilda Johansson 85 år och Astrid
Åstrand i samspråk.

Bland de pensionärer som samlats var Majken Johansson, Varnhem äldst på den
kvinnliga sidan med sina 85 år, Nisse Pettersson, Ljungstorp på den manliga
med 87 år.

Nisse Pettersson, 87 år

Majken Johansson, 85 år
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Vegetarisk lunch 2001
Inte bara kulinariska anrättningar för smaklökarna utan också en fröjd för ögat. Ett
60-tal gäster kunde på flera sätt njuta av läckerheter den 21 oktober 2001 då den
vegetariska lunchen för femte året anordnats av Inga Pettersson. Nisse Pettersson
hälsade gästerna välkomna och talade om nyttan av att äta ”grönt”. Han berättade
att Inga lagat maten och att grönsakerna till största delen var från egna odlingar
och att allt var biodynamiskt odlat.
Eva Berglund, Barbro Holm, Anette och Sanna Fernholt stod för serveringen och
de vackra uppläggningarna på fat och i skålar. De färggranna salladsblandningarna
lockade verkligen till avsmakning - vad sägs om en ljuvligt krämig rödbetssallad,
mild och mycket god i smaken eller kanske ananas och vitkål och en linspastej.
Bland de varma rätterna fanns en palsternacksgratäng så mjäll att den smälte i
munnen, sojafärs
med kikärtor,
potatis och en
underbar svampsås.
Hem-bakat bröd,
ost och äppelmust
från Alekärr i Norra
Lundby kompletterade det hela.
Lunchen avslutades
med kaffe och
äppelkaka.

Hungriga gäster
förser sig från de
välfyllda faten.
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Höstauktion 2001
När grönsakslanden skördats är det dags för höstauktion i bygdegården. Tidigare var detta en syföreningsauktion med i huvudsak handarbeten. Nu är det en
auktion med ett brett och varierande utbud genom att många skänker gåvor av
olika slag. Grönsaker, bröd, kakor och
fågelholkar klubbades av auktionsförrättare Lars-Göran Pettersson. Bland
det som denna kväll, den 9 november,
auktionerades och lottades ut fanns
också olika handarbeten och ett av
dessa bör särskilt nämnas. Astrid
Åstrand och Inga Pettersson hade tillverkat en mycket vacker stor duk av
ett antal servetter av finaste linne som
sytts samman med en bred spets.
Astrid och Inga hade skänkt den till
lotteriet. Den lycklige vinnaren av
duken blev Barbro Holm. Dessutom
Handarbeten, grönsaker och fågelholkar –
lottades tre korgar med frukt och
allt klubbar Lars-Göran lika lätt på höstgrönt ut, vilka blev mycket uppauktionen i bygdegården.
skattade av vinnarna. Och bland högarna av inropat auktionsgods avnjöt nöjda köpare och vinnare kaffe med dopp.

En trivsam fredagskväll – höstauktion i Ljungstorp.
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Lucia 2001
Sanna Fernholt var årets lucia i Ljungstorps Bygdegård. Följd av 21 tärnor,
nissar och stjärngossar skred hon upp på scenen i bygdegården den 16 december. Nästan alla byns barn deltog i luciaspelet så bygdegården var fullsatt med
förväntansfulla gäster. Alla läste och sjöng av hjärtans lust och vid Staffansången anslöt sig även stalledrängen Marcus Reinhold till spelet. Det var Maria
Lindh och Helena Reinhold som under flera veckor övat alla sånger och verser
med barnen.
I skenet av levande ljus avnjöts kaffe och lussekatt. Även i år hade Linnéa och
Matilda Lidberg bakat och skänkt den pepparkaksgård som var högsta vinsten i
ett lotteri. Gården hade både drängstuga och utedass.
Efter kaffet samlades alla barnen uppe på den rymliga scenen och dansade kring
granen. Strax hördes någon stöta med en käpp i golvet och det visade sig vara
tomten som kom med paket och godis till barnen.
Ett luciafirande i Ljungstorps Bygdegård är alltid lika stämningsfullt och en fin
inledning på julen.

Sanna Fernholt, lucia 2001, med följe – tärnorna Caroline Buskas, Linda Ehn, Jennie
Reinhold, Sandra Nylén, Amanda Österberg, Sofie Nylén, Therese Lann-Svensson,
Melanie Söderlund, Elsa Börjesson och Emelie Larsson. Änglarna Sara Österberg,
Johanna Reinhold, Emilia Wikström och Louisa Gunnerek. Stjärngossarna Oskar Holm
och Gustav Lindh. Tomtarna Anton Lindh, Gabriel Börjesson, Alfred Holm och Mathias
Larsson och Marcus Reinhold som Staffan Stalledräng.
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Det roligaste som finns är att spela dataspel, tyckte det femtontal ungdomar som deltog
i det första LAN-partyt i Ljungstorps Bygdegård den 4-5 januari 2002.
LAN-party – vad är då det? Jo, dataspel må vara roligt, men det är roligare att spela
tillsammans. Därför samlades under jullovet ett femtontal ungdomar i bygdegården, för
att spela med och mot varandra. (LAN är förkortning av Local Area Network, dvs. ett
lokalt nätverk av ihopkopplade datorer.) Peter Westlund och Peter Hedström från
Skövde dataförening var på plats och hjälpte till med det tekniska. Datakablar och elsladdar drogs kors och tvärs, inställningar gjordes och gjordes om. Deltagarnas datorer
befriades från elaka datavirus. Därefter kunde spelet börja. De actionladdade spelen
med namn som ”Unreal tournament”, ”Counterstrike” och ”Need for Speed” böljade
från klockan tolv på fredagen till klockan sex på lördagskvällen. Det handlade om att
klara sig genom faror och äventyr i en fiktiv värld, där olika figurer kontrolleras av
olika deltagare. Inlevelsen var stor, känslorna svallade. Kampen pågick till småtimmarna och det blev inte mycket tid för sömn. Fika och mat fanns att köpa till
självkostnadspris.
Tillställningen arrangerades av Ljungstorps Bygdegårdsförening i samarbete med
Skövde Dataförening och Studieförbundet Vuxenskolan. LAN-partyt var mycket
uppskattad av deltagarna och vi som arrangerade det hela hoppas att i någon form
kunna anordna en ny LAN-träff redan i höst.
Bygdegården är till för ljungstorpsbor i alla åldrar. Med den här sortens arrangemang
vill bygdegårdsföreningen visa ungdomarna att även de kan ha glädje av Ljungstorps
Bygdegård.

Dataintresset var stort. LAN-partyt pågick i 32 timmar.
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Knutsdansen 2002
En riktig jul måste avslutas på ett värdigt sätt. Den 13 januari samlades barn
och vuxna i bygdegården för att sätta punkt för julen för den här gången. Marianne Roos, Varnhem spelade upp på dragspel och snart dansade alla runt
granen till de kända ”Räven raskar över isen”, ”Björnen sover” och ”Vi äro
musikanter allt ifrån Skaraborg”.
Festkommittén stod bakom arrangemanget och i köket arbetade Gunnel Lövoll,
Helena Reinhold och Hans Holmqvist med korvkokning och saftblandning. Mot
slutet, efter att Raketen dansats, kom tomten med godispåsar och klementiner.
Ännu en jul var slut och nu
väntade ett helt års slit tills
tomten visar sig i Ljungstorp
igen.

Efter den livfulla dansen dansen
kring granen kom tomten med påsar
till barnen. I påsarna fanns både
godis som frukt.
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Edith Piaf, Livet och Kärleken
Göteborgsoperan i Ljungstorps Bygdegård – dit trodde vi nog aldrig att vi skulle
nå. Men nu har det hänt! Genom ett samarbete mellan Göteborgsoperan, Länsteatern i Skaraborg och Bygdegårdarnas Riksförbund finns nu möjligheten att även
på mindre scener ute på landsbygden få se programuppsättningar som i vanliga fall
spelas på operascenen i Göteborg. Den 25 april 2002 fick vi i Ljungstorp uppleva
föreställningen Edith Piaf, Livet och kärleken. Åsa Fång från Göteborsgsoperan
gestaltade Edith Piaf till ackompanjemang av Björn Eriksson på piano. Detta blev
en festkväll.
Edith Piaf, en sångerska och levnadskonstnär, född av en gatusångerska 1915 på
en trottoar i Paris, sörjdes av en hel värld vid sin död 1963. Hennes speciella röst
förmedlade en djup känsla av liv och död, tragik och glädje, som speglade hennes
eget oerhört dramatiska liv. Ingen kunde undgå att beröras och hon blev en av de
högst betalda kvinnliga artisterna i världen.
Åsa Fång sviktade inte för en sekund. Hon VAR Edith Piaf med en enastående
utstrålning, känsla och röst. En publik på ca 100 personer njöt av föreställningen
och förplägnaden i pausen.
Sara Bender, Galleri Sagé, gjorde för ett antal år sedan en bildserie kolteckningar
ur Edith Piafs liv. När Gertrud Manz, Galleri Sagé, fick kännedom om att föreställningen om Edith Piafs liv skulle
sättas upp i bygdegården, tog hon
fram Saras teckningar. I anslutning
till föreställningen arrangerades en
konstutställning, där vi fick se Saras
bilder som i sin djupa uttrycksfullhet
speglade Edith Piafs dramatiska
levnad och ytterligare förstärkte
stämningen denna kväll.

Åsa Fång, Göteborgsoperan, med en
originalteckning gjord av Sara Bender,
Galleri Sagé, föreställande Edith Piaf
på höjden av sin bana.
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Valborgsmässofirande 2002
Hela dagen hade det ömsom blåst, ömsom duggat på västra sidan av det största av
Västgöta-bergen. Framåt kvällen hade dock regnet helt upphört och tack vare mycket
varmt och regn-fattigt väder under april kunde man nu utan risk för att halka eller gå
ner sig i de vanligen vattenfyllda traktorspåren, tryggt ta sig ut till hagen och den
ansenligt stora rishög, vilken riktigt låg och väntade på att få fortsätta i det stora
kretsloppet i form av koldioxid och vatten-ånga. Eldaren Mikael Reinhold hade vissa
tveksamheter beträffande risets brännbarhet, med tanke på att skott och bladknoppar
började växa på flera av grenarna. Med hjälp av okänd kvantitet och kvalitet
petroleumprodukter blev det en ordentlig brasa utan större problem. Som vanligt
hälsade Folke Holm oss välkomna till denna bras-, sång-, tal-, förplägnads- och lekkväll i Ljungstorp. Vintern hade för länge sen rasat ut, vilket vi ljudligt bekräftade.
Matilda Lidberg höll talet till våren som hon och systern Linnéa hade skrivit. Dock
kunde viss stöld från andra poeter märkas här och där:
Jag mötte en man på min väg upp. Han hade just kommit hit, han kom med våren.
Hans själ var lyra och dikt, hans sanna hem var sagan och körsbärsträden stod i
blom.
Det lyste av vårgrönt och sol, ja så blomstrade den mark där han gått.
Han log mot mig, slog ut sin hand och sa: ”Ser du detta sagoland som skimrar
av kristaller och rubiner, ser du hur fjäriln prålar och hör du bäcken ystert
brusa? Det är alla vårens glada gäster för nu har vintern rasat ut bland våra
fjällar och nu får vi gå utan strumpor och skor.”
Jag förstod precis vad han menade. Visst älskar jag våren. Men när blåsippor
uti backarna står, då vill man bara skrika ”NU ÄR DET VÅR!”
Han nickade för han såg vad jag tänkte och sa: ”Imorse nåddes jag av toner av
kristall när solen kysste liv i skog och sjö mellan dimmors frost och dun i
gryningsluftens timme. Då gick jag ut för att
bjuda alla mina vänner till ett vårkalas. Jag
hörde fröjd från fåglars skara som nyss av solens
värma väckts och jag bjöd dem då att komma till
en högtidlig yra”.
Han tystnade med blicken i fjärran. Så tog han
åter till orda. ”Har du någon gång följt bäckens
dans till klarnad sjö? Har du någon gång hört
västanvinden susa likt lyra och jungfrukör? Det
är ett liv, en evig yra som aldrig dör. I kväll skall
vi alla samlas för att fira”.
Då såg jag att han var klädd till fest med spira
och med purpurskrud och i hans hår hade våren
bundit sin blomsterkrans.
”Jag ser att du tittar på min klädsel” sa han
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och gav mig en blick. ”Jo, jag är på väg dit nu”.
Och här i Ljungstorp vid brasan har vi ju nu samlats för att fira våren likt
blommorna och träden, bäcken och vindens sus liksom minsta kräk i kärr och
syra. För i vårat land, det vä-naste uppå vår jordfirar vi med eldar som doftande
rosor glöda. Ja så hyllar vi våren denna kväll då döden förlorar sin makt.
Och mannen som jag mötte, nu firar han med överallt omkring oss i vårens ljusa
kväll. Och innan vi våra vägar skildes åt viskade en vind i mitt öra att idag är det
hans födelsedag. Så låt oss höja våra röster för VÅREN !

Det gjorde vi i ett kraftigt hurrande! Ytterligare sång, varefter vi långsamt förflyttade
oss till den fortfarande imponerande vackra stora salen i bygdegården.
Kökspersonalen, som denna kväll bestod av Helena Reinhold, Gunnel Lövoll,
Madeleine Johansson, Arja Koho och undertecknad, satte denna kväll en ny norm för
valborgsmässoförplägnad; läckert mjuka polarkakor fyllda med de fräschaste legymer,
konstnärligt applicerade, och en riklighet av rökt-skinkröra. Till detta serverades äkta
mjölkchoklad, i smak fjärran från substitut som O´boy, vilket nutida barn tvingas växa
upp med. Och till detta vispad grädde! Vad gott! Trivsamt pratande vid borden och
därefter lekar i form av levande charader. De fyra lagen skulle gestalta olika djur som
åsna, tjur, groda och huggorm; händelser som flygplanen in i World Trade Center,
Kvin-norna i Afghanistan slänger burkan, ABBA sjunger Waterloo och kungen torkar
av ansiktet efter tårtkastningen. Även litterära personer som Hamlet, Romeo och Julia,
Sherlock Holmes och Ringaren i Notre Dame fick en ny teatralisk tolkning. Det
sceniska framförandet var av yppersta klass, vilket gjorde att de gissande lagen
ganska lätt kom på korrekta svar, vilka ljudligt basunerades ut i publikhavet. En stor
godispåse var priset i tävlingen.
Flickorna Reinhold hade tillverkat vackra konstverk i form av björkkvistar, med
påsittande pappersfjärilar, vilka dekorerade scenens ridå. Fjärilsgrenarna visade sig
vara lottsedlar i ett lotteri där högsta vinsten var ett fint fågelbad i keramik. Det var
inget fast pris på fjärils-grenarna utan de auktionerades ut till hyggliga priser. Vid
nästa lottauktion blev priserna på lotterna, i form av fröpåsar, varierande. Både vinteroch sommar-morötter visade sig mycket eftertraktade, medan de gula vaxbönorna och
de gröna brytbönorna knappt nådde utropspriset. Vinster denna gång: ett litet och ett
större miniväxthus.
Som om vi inte vore mätta och nöjda redan, serverades nu som avslutning kaffe och
en läcker kaka. Jag tror att det femtiotal gäster som varit med i bygdegården var mer
än nöjda med kvällen, möjligen något oroliga för de framtida långpromenader som
man skulle tvingas göra för att bränna det extra energitillskott kvällens förplägnad
medfört. Å andra sidan är det ingen uppoffring att promenera omkring i Ljungstorp,
det är en förmån som vi har som bor här. Vi som sopade golvet var också nöjda,
speciellt som inga större mängder lera följt med in från hagen.

Hans Holmqvist, för Festkommittén
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Vårens tipspromenad 2002
Det var vår, det var solsken och sötbärsträden blommade. Vad mer kan man begära
av livet i maj när bygdegårdsföreningen arrangerar en promenad med alldeles
lagom svåra och någon för svår fråga. För det ska ju vara som de flesta av deltagarna i promenaden resonerar; man ska ana att man inte har svarat rätt på allt,
men det ska ändå finns en chans
till full pott! Denna gång, den
12 maj, hade Folke och Peter
Holm konstruerat frågorna. En,
av 62 deltagare, hade 12 rätt.
Det var Birgitta Helander från
Skara som tog hem första pris.
Eva Berglund sålde startkort
och i köket bryggdes kaffe och
breddes smörgåsar av Margaretha Holm och Verna Andersson.
Precis när den sista deltagaren
kom tillbaka började åskan
mullra och regnet falla från
himlen.

Eva Berglund säljer startkort till Egon Holm,
Annette Magnusson och Ingvar Karlsson.

Verna Andersson
serverar Birgitta
Helander, Skara, ensam
vinnare med 12 rätt.
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Gudstjänst i bygdegården
”Det heliga dopet” var temat för gudstjänsten första
söndagen efter Trefaldighet, den 2 juni 2002. Gudstjänsten hölls i bygdegården av vikarierande komminister
Göran Sagen. Bror Antbäck läste ur Gamla testamentet
och solosången framfördes av Margareta Johansson till
ackompanjemang av Jennifer Lidgren. Sångerna som
Margareta framförde var Traditionell melodi upptecknad
från Skåne, därefter sånger av Börje Gustavsson, Felix
Mendelssohn och John Rutter. Alla sjöng med i psalmerna ”En vänlig grönskas rika dräkt” och ”I denna ljuva
sommartid” som passade bra till den skira grönskan
utanför fönstren.
Göran Sagen talade om dopet och vattnet. Allt vatten är heligt och grunden till allt.
Många vill inte störa när ett barn ska döpas i kyrkan, sa han och de försöker hälla
vattnet i dopskålen så tyst som möjligt. Göran Sagen visade hur det ska gå till. Han
hade en skål och en kanna med vatten och när han hällde vattnet i skålen höll han
kannan högt. Man ska hälla så det hörs, sa han. Det ska skvala. Det är ett härligt ljud
- och vi lyssnade alla till det levande, skvalande vattnet. Allt liv kommer ur vattnet.
Två tredjedelar av människan är vatten, vilket innebär att två tredjedelar av oss är
sakramentsmedel - vi seglar i Guds stora dopskål hela livet. Mängden vatten på
jorden är konstant och kanske är i vattnet i dopskålen samma vattnet som Jesus en
gång döptes i. Kanske vårt potatisvatten i grytan en gång puttrat i en vulkan. Det är
stor kraft i vattnet, stora båtar bärs av vatten och vattendroppen urholkar stenen. All
kontakt med vatten påminner oss om dopet – när jag tvättar, badar, dricker. Ett dop
kan aldrig göras ogjort. ”Vattenstämpeln” blir kvar hela livet. Göran Sagen berättade
att han brukar använda dopljuset även vid begravning. Ljuset tänds och ställs på
kistan – dopet har sin stund på jorden och döden har sin. Efter predikan sjöng
församlingen ”Upp ur vilda djupa vatten”.
Göran Sagen berättade att han alltid
befunnit sig vid vatten. Han är född i
Karlstad vid Vänern, har bott i Trollhättan vid Göta älv, i Narvik vid Atlanten, i
Grekland vid Medelhavet och att han har
ett sommarhus i Sjötorp vid Vänern.
Ett 25-tal personer deltog i gudstjänsten
och kyrkkaffet efteråt.
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Midsommarfirande 2002
Efter två års utlokalisering av dansen till en äng
några hundra meter bort, flyttades midsommarfirandet tillbaka till gräsmattan bakom bygdegården den 21 juni. Det gräs som såddes vid
renoveringen 1999 hade nu växt till sig så att det
till och med tålde ett ordentligt firande av den tid
då solen står som högst på himlen.
I år ledde Hans Holmqvist lekarna kring stången
och Lennart Landström och Rune Blomberg
spelade traditionsenligt upp till dansen på fiol och
dragspel.
Den traktor med vagn som vanligtvis åker genom
byn och på vilken ljungstorpsbarnen tar sig till
midsommarfirandet, var i år inställd. Ingvar
Fernholt som brukar sitta bakom traktorratten var
bortrest men återkommer förhoppningsvis redan
nästa år med lövad BM-Viktor.

Midsommarstången reses vid
bygdegården.

Under hela firandet fanns möjlighet att pröva pricksäkerhet i bollkastning eller
turen vid chokladhjulet. Alla som hade turen (eller skickligheten) på sin sida kunde
stoppa en godispåse i fickan.
För att gardera för alla sorters väder var kaffe uppdukat såväl utomhus som
inomhus. Det visade
sig bli en fin dag, så de
flesta valde att avnjuta
sitt kaffe utanför
bygdegårdens väggar.

Blomsterprydda Emma
och Alma i dansens
virvlar.
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Verksamhetsberättelse för

Ljungstorps Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 2001.
Föreningen har anordnat följande tillställningar under året:
13-14 jan
Filmfestival och dans kring granen
26 jan
Pub med Poetry Slam
5 feb
Arbetskväll i bygdegården
24 feb
Medlemsfest
5 mars
Årsmöte
13 mars
Bygdegårdskväll: I Arns fotspår
27 mars
Teater i bygdegården: Artisten och pianisten
30 mars
Pub med Prince Nutty
22 april
Tipspromenad
23 april
Vårstädning
30 april
Valborgsmässofirande
3 maj
Jazz i Skaraborg
20 maj
Deltagande i Vallehelgen och Gudstjänst i bygdegården
22 juni
Midsommarfirande
27 juli
Grillfest
1 sept
Lösöreauktion
16 sept
Tipspromenad
17 sept
Lunch för Bygdegårdsdistriktet
7 okt
Pensionärsträff
21 okt
Vegetarisk lunch
26 okt
Pub
9 nov
Höstauktion
16 dec
Luciafirande
Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har förutom föreningsstämman haft 5
protokollförda styrelsemöten – 9 jan, 21 feb, 12 juni, 27 aug, 29 okt. Årsmötet 2001
hölls den 5 mars.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd 21 gånger till privatpersoner, 50
gånger till föreningar och 5 gånger till företag, sammanlagt 76 gånger.
Föreningen hade vid årsskiftet 178 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 2002. Medlemmarna presenteras i
bokstavsordning.
Adin Björn
Ahlgren Birgitta
Ahlgren Stig
Ahlm Börje
Ahlm Marianne
Andersson Anna
Andersson Anne-Marie
Andersson Barbro
Andersson Gerd
Andersson Gillis
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 Johan
Börjesson Niclas
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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
Gustafsson Camilla
Gustafsson Dagmar
Gustavsson Agne
Gustavsson Anders
Gustavsson Eva
Gustavsson George
Gustavsson Gun
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 Evert
Johansson Gösta
Johansson Inga
Johansson Ingela
Johansson John-Erik
Johansson Knut
Johansson Madeleine
Johansson Margareta

Johansson Monica
Johansson Moon-Britt
Johansson Roland
Johansson Rune
Johansson Sara
Josefsson Signe
Karlsson Gunnel
Karlsson Gösta
Karlsson Karl-Erik
Karlsson Lennart
Karlsson Linnéa
Karlsson Nanny
Karlsson Sven
Karlsson Torbjörn
Kjellén Mats
Kjellkvist Ireén
Koho Arja
Koszinowski Monica
Koszinowski Siegfried
Källhult Staffan
Laaksonen Ari
Lann Judith
Lann Nils
Lans-Persson Inez
Lefvander Eva
Leijon Erik
Lidberg Kerstin
Lindberg Per-Olof
Lindström Birgitta

Lorentzon Rune
Lund Sven-Olof
Lundgvist Anders
Lundqvist Heléne
Lundqvist Stefan
Lycken Per
Lövoll Gunnel
Lövoll Trygve
Magnusson Annette
Magnusson Göran
Malm Bertil
Malm Christer
Manz Gertrud
Martinsson Arne
Martinsson Therese
Martinsson Ulla-Britt
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
Storm Ingvor
Storm Mikael
Storm Stellan
Storm Tommy
Storm Tord
Storm Wiveka
Sträng Arne
Sträng Birgitta
Säll Bojan
Söderberg Maria
Söderlund William
Söderlund-Bjärton Maria
Tell Birgitta
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

Kom med du också!
Gå med i Ljungstorps
Bygdegårdsförening och
stöd vårt fortsätta arbete!
Kontakta Ulla-Britt Martinsson 0511-60464.

Välkommen som medlem!
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Informationssidan
Hyrespriser m.m. är beslutade av 2002 års årsmöte.
Bygdegården bokas på tfn. 0511-60336.
Hyra av hela bygdegården inkl källare och kök med glas och porslin (utom bastu):
• Fredag, lördag, helgdagsafton eller helgdag: heldag (mer än 5 tim) 1000:-,
halvdag (upp till 5 tim) 500:• Övriga veckodagar: heldag (mer än 5 tim) 800:-, halvdag (upp till 5 tim) 400:• Tillägg för hyra av högtalaranläggning 100:Hyra av enbart källare:
• Fredag, lördag, helgdagsafton eller helgdag: heldag (mer än 5 tim) 400:-,
halvdag (upp till 5 tim) 200:• Övriga veckodagar: heldag (mer än 5 tim) 300:-, halvdag (upp till 5 tim) 150:Vi har ett fullt utrustat kök med bl.a. diskmaskin, mikrougn, kyl och frys.
Möjlighet finns att hyra enbart kök, bastu och/eller enbart inventarier.

För kompletta hyresuppgifter, besök http://go.to/ljungstorp
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
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E-post:
ljungstorps.bygdegard@telia.com

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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www.ferrocon.se
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

