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Ljungstorpabla’t 10 år

Tioårsjubileum!
I tio år har vi bevakat, skrivit och därmed bevarat Ljungstorps Bygdegård till eftervärlden.
Visst kan verksamheten i bygdegården kännas självklar och uppfattas som svår att i
artiklar och reportage beskriva och att hitta nya, olika infallsvinklar från år till år. Men vi
har lyckats i tio år, så nog är verksamheten i Ljungstorps Bygdegård mer varierande än
många kanske tror! Läs mer om vårt 10-årsjubileum längre bak i bladet.
Under året som gått har en dansbana växt fram på bygdegårdens baksida. Naturligtvis har
vi bevakat byggnation och redovisar framväxten i bild och text.
Lite av en tradition har det blivit att Hans Holmqvist skriver om valborgsmässofirandet –
så även detta år. Även Trygve Lövoll har för andra året ställt upp och i en artikel beskrivit
det LAN-party som ägde rum i bygdegården under februarilovet 2003. Vi tackar Hans och
Trygve och hälsar alla andra välkomna att fatta pennan!
Vi kan konstatera att vi för sista gången – åtminstone som det nu förefaller – bevakat
grandansen och höstauktionen. Dessa två punkter i bygdegårdsföreningens program har
efter årsmötets beslut lagts vilande. Med all säkerhet får vi i framtiden istället ägna oss åt
nya programpunkter.
Vi ser nu fram emot ännu ett år i Ljungstorps Bygdegård!

Verna Andersson och Peter Holm
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Ordföranden har ordet
Vi bygger vidare på Ljungstorps Bygdegård!
Då jag skriver detta har vi precis invigt den dansbana som vi hoppas ska bli
ännu en anledning till varför bröllopsparet och 50-åringen väljer att
förlägga sina respektive firanden till Ljungstorps Bygdegård.
Dansbanan, som med fördel kan användas som en altan att koppla
av på i sommarkvällen, har varit vårens stora projekt i
bygdegårdsföreningen. Vi har ägnat åtskilliga timmar åt gjutande, svetsande, sågande och
skruvande under ett antal kvällar under april, maj och juni. Utan frivillig hjälp och
donationer hade dansbanan aldrig blivit verklighet. Tack till alla som skänkt pengar och
material och som ställt upp och arbetat för att även denna del av bygdegården skulle bli
färdig!
I höstas hade de förtroendevalda i bygdegårdsföreningen ett samkväm då vi diskuterade
bygdegårdens verksamhet och utveckling av vårt arbete. Det var en trevlig tillställning
som jag hoppas framkallade en ”vi-känsla” hos de förtroendevalda. Vi arbetar alla för
Ljungstorps Bygdegård! Samtidigt vill jag poängtera att alla som vill engagera sig och
hjälpa till i verksamheten är mer än välkomna!
Vid årsmötet tidigare i år avgick två trotjänare från sina förtroendeposter. Nisse Pettersson
och Astrid Åstrand som båda deltagit i verksamheten sedan starten 1965, tackade för sig.
Astrid har varit både styrelseledamot och revisorssuppleant under de år hon varit aktiv i
föreningen. Nisse fungerade de första 29 åren i bygdegårdsföreningens verksamhet som
kassör och har senare ingått i föreningens valberedning. Astrid och Nisse lämnade över
till nya, friska krafter och jag hoppas att du känner att just du är en del av denna nya,
friska kraft som kan ta ett handtag eller två i bygdegården.
Vid årsmötet fattade vi också beslut om att lägga två arrangemang, som med åren lockat
allt färre till bygdegården, på is. Höstauktionen och grandansen är tyvärr inte längre
sådana dragplåster som de en gång var. Men även om vi väljer att lägga dessa arrangemang på is, finns alla möjligheter att väcka såväl auktion som grandans till liv igen. Bara
intresset finns.
Alla nya krafter är välkomna med i vår
verksamhet. Ju fler som engagerar sig och
trivs i bygdegården, desto starkare blir
verksamheten.

Vi ses i Ljungstorps Bygdegård!

Folke Holm, ordförande
i Ljungstorps Bygdegårdsförening

Ordförande Folke Holm tackar Nisse
Pettersson för troget arbete i bygdegårdsföreningens tjänst.
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Grillfest 2002
Varför grilla ensam i sin egen trädgård när man kan grilla många tillsammans vid
Ljungstorps Bygdegård?
Fredagen den 16 augusti bjöd bygdegårdsföreningen in till en enkel grillfest i
sommarkvällen. Många medlemmar slöt upp med packade matkorgar, för att grilla
sina läckerheter över den glödande kolen.
På grillen trängdes biffar, korvar och grillspett med kycklingfiléer och makrill.
Under tiden som de hungriga gästerna väntade på att maten skulle anta sin rätta
färg dryftades sommarens olika upplevelser.
Bord stod uppdukade i gröngräset och snart hade alla slagit sig ner för att njuta av
anrättningarna. Skratten och sorlet avbröts efter en stund av några rejäla åskknallar som kom från en annars klarblå himmel. Som tur var blev den regnskur
som följde kortvarig och alla som tagit skydd för regnet kunde fortsätta festen ute i
den härliga augustikvällen.
Festligheterna fortsatte ytterligare några timmar och fredagen hade övergått i lördag innan de sista gästerna vände hemåt.

Samlade runt glöden. Lars-Göran Pettersson, Per-Olof och Christina Lindberg och
Gösta Karlsson vakar över kött och annat på grillen.
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Lösöreauktion 2002
Lördagen den 24 augusti gick ljungstorpsborna man ur huse. Det var lösöreauktion
i bygdegården, och en sådan går inte att missa.
Auktionen hade i år flyttat bakom bygdegården så att den parkering som tidigare
år använts till försäljningsyta nu fick fylla sitt riktiga syfte. Lars-Göran Pettersson
var auktionsropare och när han ropar gäller det att hålla tungan – eller plånboken
– rätt i munnen.
Bland de föremål som såldes märktes förutom en säng, en komplett vävstol, ett
trinettkök och ett flertal tavlor, även en stor samling böcker, samlartallrikar, olika
stolar och en soffa. Som vanligt fanns de riktigt fina fynden i de ”fyndlådor” som
några av föreningens medlemmar med stor möda plockat samman kvällen innan
auktionen.
Solen lyste från en klarblå himmel och temperaturen steg bland besökarna. Som
tur var fanns svalkande glass bland det fika som såldes inne i bygdegården.
Nöjda och glada drog sig
auktionsbesökarna hemåt med
en stol under armen eller en
spegel på pakethållaren.

Lars-Göran Pettersson höll i
klubban vid lösöreauktionen.
Bland föremålen som auktionerades ut fanns såväl böcker
som tavlor och samlartallrikar.
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Pensionärsträff 2002
En gång om året är alla yngre ljungstorps- och varnhemsbor utestängda från
Ljungstorps Bygdegård. Denna dag är reserverad för pensionärerna på orten. De
bjuds då in till ett samkväm med förtäring och underhållning. Detta år bjöds pensionärerna till bygdegården den 6 oktober. Kaffe serverades förstås denna eftermiddag och till det snittar med ost, skinka, ägg och ansjovis. Efter snittarna byttes
tallrikarna ut och det nya porslinet fick snart sällskap av en tårtbit eller flera, eftersom det var ytterst frestande att smaka på alla de olika tårtorna, som bakats i
ljungstorpsstugorna före festen.
Årets underhållning stod Britt-Marie Stridh för. Med sitt
dragspel stämde hon upp många gamla visor, välkända
för pensionärerna, som gladeligen sjöng med.
Detta år lottades blommor ut bland alla närvarande. På
så sätt hade alla – såväl nybliven pensionär som veteran
– lika stor chans att få en blomma att ställa på fönsterbrädan.
Avslutningsvis tackade Astrid Åstrand för förplägnaden
och underhållningen och poängterade vikten av en fortsättning på denna årligen återkommande pensionärsträff
i bygdegården.
Britt-Marie Stridh stod för underhållningen och
pensionärerna lät sig väl smaka av det som bjöds.
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Höstauktion 2002
Vid höstauktionen 2002 bjöds konstnär Annette Magnusson in för att kåsera om
konst och skapande, men kanske framförallt om livet i allmänhet. Fredagskvällen
den 8 november var datumet för auktionen och när klockan slagit sju och gästerna
slagit sig ner vid de av enris och stearinljus dekorerade borden, släcktes alla lampor och Annettes berättelse till bilder tog sin början. Hon började sitt konstnärskap i unga år, hemmet var en lägenhet mot en grå bakgård i Göteborg. När
lägenheten började kännas för trång och längtan efter landet blev för stor började
Annette och maken Göran att leta annat boende. Färden gick bland annat till de
trakter där Annette gått konstkurser för Agda Österberg, och här i Ljungstorp
fann Annette och Göran sitt paradis på jorden. En liten röd stuga med namnet
Hagen köptes in och efter att ha använt stugan som sommarboende några år,
flyttade familjen Magnusson in permanent på 70-talet. De första åren i Ljungstorp
vävde Annette mycket motiv från byn. Det var landskap, människor och djur.
Mycket av Ljungstorps senare historia finns invävd i Annettes konstverk. Annette
pratade om färgers påverkan på oss människor och vårt stora behov av färger
runt omkring oss.
Efter den sista dia-bilden tändes
ljuset i lokalen och auktionen tog
sin början. Nu klev Lars-Göran
Pettersson, bygdegårdens egen
auktionsförrättare, upp på scenen.
Snabbt auktionerades en lång rad
grönsaker, hembakt bröd, kakor,
stickade strumpor och broderade
dukar ut. När allt var slut bars de
traditionella brödkakorna fram på
scenen. Liksom tidigare år fungerade kakorna som lotter i ett
lotteri, något som blivet en tradition vid höstauktionen i Ljungstorp. Ingen brödkaka gick för
under hundralappen den här
kvällen.
Annette Magnusson finner inspirationen till sitt skapande i naturens
färger och former.
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Luciaﬁrande 2002
I år var det Caroline Buskas tur att som Lucia träda in i den nedsläckta salen i
Ljungstorps Bygdegård. Hon följdes av tärnor, änglar, stjärngossar, tomtar och en
pepparkaksgumma. Sångerna som framfördes av barnen och ungdomarna i tåget
var både traditionella så som Så mörk är natten, Ett litet barn av Davids hus och
Stilla natt, men även nyare julsånger hade letat sig in i tablån.
Efter att sånger sjungits och verser lästs av de 19 deltagarna, tändes ljuset och alla
åhörare bjöds fram för fotografering. Många var de som tog chansen att föreviga
sonen, dottern eller barnbarnet.
Margareta Johansson och Helena Reinhold stod för inövandet av de sånger och
verser som framfördes denna söndag den 15 december.
När luciatåget lämnat salen hälldes kaffet upp och faten med lussekatter och
pepparkakor dukades fram. Efter en stund stötte en man med röd rock och långt
vitt skägg med sin käpp i golvet. Det var självaste tomten som kommit för att
överlämna en gåva till alla barn. Innan tomten lämnade bygdegården bjöd han alla
barnen till en långdans. När tomten med en tömd säck på ryggen gett sig iväg i ett
vintrigt Ljungstorp, tog ringdansen vid.

Caroline Buskas, lucia 2002, med följe – tärnorna Jennie Reinhold, Sandra Olofsson,
Amanda Österberg, Åsa Jonsson, Johanna Reinhold, Elsa Börjesson, Sara Österberg,
Emma Andersson och Sofie Olofsson. Änglarna Julia Borg och Julia Gröndahl. Tomtarna
Emmelie Larsson och Gabriel Börjesson. Pepparkaksgumman Emilia Wikström.
Stjärngossarna Alfred Holm, Oskar Holm och Mattias Larsson och Marcus Reinhold som
Staffan Stalledräng.
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Grandansen 2003
Julens avslutning den 11 januari i år lyckades locka endast ett fåtal barn till bygdegården, men de som var där, roade sig av hjärtans lust och skuttade och dansade
kring granen som stod uppställd i mitten av
den stora salen. Helena Reinhold ledde
ringdansen och till Hans Holmqvists
gitarrackompanjemang genomfördes både
Björnen sover, Små grodorna och Räven
raskar över isen.
Grandansen är ett av de arrangemang som
festkommittén ansvarar för och de vet
precis vad barnen vill ha – korv och saft!
Och visst var korven kokt och saften
blandad precis lagom till pausen i dansandet.

Texter till ringlekar är inga problem
för Hans Holmqvist.

Efter ytterligare några danser kom tomten
med en välfylld säck. Alla barn fick varsin
gottpåse och en klementin att mumsa på.

På årsmötet 2003 fattades beslut om att
lägga grandansen på is tills vidare eftersom intresset blivit allt svalare de senaste
åren. Naturligtvis är förhoppningen att
intresset och efterfrågan ska föra tillbaka
grandansen till bygdegårdsföreningens
årligen återkommande program, så att de
barn som nu växer upp också ska få ta
del av de traditionella juldanserna och
ringlekarna.

Tomten kom troget som tidigare till grandansen i bygdegården och säcken var full
med godsaker.
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LAN-party 2003
Du springer med bultande hjärta i labyrintartade källares tryckande mörker. Dina
fiender är dig i hälarna. Plötsligt bakom ett hörn dyker ett monster fram och kastar
sig över dig, men du hinner få fram ditt vapen och skjuter det precis när det når fram
till dig. Bilden av en mardröm? Nej, det roligaste som finns, tycker 12-årige Mikael
Nordqvist, yngste deltagare på det LAN-party som anordnades i bygdegården under
ett par dagar på februarilovet 2003. För den som till äventyrs inte känner till det kan
vi berätta att ett s.k. LAN-party innebär att ett antal personer samlas för att spela
dataspel mot varandra, eller tillsammans i lag. Det är möjligt genom att datorerna
kopplas ihop i ett lokalt nätverk (LAN är förkortning av Local Area Network.)
Skövde Dataförening hjälpte liksom förra året till med det tekniska. Den här gången
deltog endast fem pojkar i partyt. Det är nästan bara killar som spelar, förklarar
Mikael, och de flesta är mellan 10 och 25 år.
Det finns olika sorters spel. Olika figurer kontrolleras av olika deltagare. Man spelar ensam eller i lag, inlevelsen är stor, känslorna svallar. Kampen pågår inpå småtimmarna och det finns inte mycket tid för sömn. Actionspelen handlar om att klara
sig genom faror och äventyr i en fantasivärld. En annan kategori är strategispelen där
man bygger upp och kämpar med arméer och riken. Man bygger städer eller luffar
jorden runt med mager reskassa. I ett spel har man till och med chansen att få spela
gud!
Det är roligt att spela dataspel, och roligast att spela tillsammans. Men det allra bästa,
säger Mikael, är att träffas och byta datafiler med varandra – spel, filmer och olika
roliga och användbara program.

Oliver och Donovan Söderlund, Ljungstorp och Erik Johansson, Redsvenstorp ägnar sig
med glädje åt dataspel.
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Musikteater i bygdegården
”As time goes by”, ”Que sera”, ”Min soldat”, ”All you need is love” - det är bara
några av de sånger som ljöd i bygdegården tisdagen den 8 april. Närmare 100
personer hade kommit för att höra och se Ingahlill Wagelin, Richard Rolf och Per
Larsson i GöteborgsOperans föreställning ”Zvea – sånger från ett svunnet sekel”.
Zvea berättade sina minnen för oss i tal och sånger från 1930- till 80-talet, sånger
som också väckte egna minnen hos publiken. Zvea kämpade som servitris på
Stadshotellet hela livet där Sigge, stamgästen, satt på sin plats och som ett allmänt
samvete kommenterade radions nyhetsutsändningar, tidningarnas rubriker och sin
misstro mot politiker.
Ingahlill Wagelin växlade snabbt och skickligt mellan de olika rollerna och när hon
fick på sig boan runt halsen och sjöng ”Det har blivit mycket, mycket bättre nu på
gamla dar” på riktigt Sara Leander-manér, då hörde vi till och med Saras röst.
Nämnas ska också ljud- och
ljusskaparna Stefan ”Stizze”
Larsson och Larry Geszti, som
kunde konsten att skapa olika
stämningar på scenen. Det var
en mycket lyckad föreställning
och bygdegårdsföreningen ser
fram emot fortsatt samarbete
med GöteborgsOperan.

Ingahlill Wagelin tog med oss på
en resa genom Zveas liv. Vi fick
uppleva både världskrig, det
framgångsrika 50-talet och
kärnkraftsomröstningen; allt
ackompanjerat av tidstypisk musik.
Foto: Harald Jonsson
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Valborgsmässoﬁrande 2003
Efter en märklig aprilmånad med både försommarvärme och två ordentliga snöfall,
som till och med tvingade vägverket att ploga vägen genom Ljungstorp, infann sig
den 30:e med ljumma vindar och uppehållsväder. Med nyfikenhet eller kanske bävan
inför nya innovationer beträffande firande och majbål, kom 70 - 80 personer i varierande åldrar till bygdegården. För dem som inte deltagit i grävande, sprängande,
gjutande, spikande och skruvande av den nya dansbanan under april blev denna
byggnation säkert en trevlig uppenbarelse. Inte minst genom att på dess ännu ej
bedansade tiljor serverades varm choklad, blåbärsoppa och varm korv med bröd.
Dessutom lottförsäljning i form av chokladkakor.
Vi drog lite på tändandet av brasan för att det skulle mörkna något men 20.23 var det
dags. Rishögarna hade i år fått en ny lokalisering närmare bygdegården, alldeles
utanför kostängslet, så att man från den släta, fina gräsmattan hade fullständig,
visuell kontroll över eldandet. Detta till stor glädje för alla de ljungstorpsbor som år
efter år tvingats ut i traktorspår och lervälling i sina handsydda italienska skor. Då
bränslet av expertis bedömdes något fuktig, fick en skvätt T-sprit hjälpa till med
tändandet. Vi hälsade oss välkomna till lågornas sprakande och inväntade med spänning årets vårtalare. Men det blev inget vårtal. Istället tre flickor: Elsa Börjesson,
Johanna Reinhold och Sara Österberg, som väldigt trevligt sjöng några välkända
vårsånger. Det var minst lika bra som ett tal! Efter gemensamma sånger till utrasad
vinter, skön maj, änglamark och Västergötland drog sig ca 35 personer in i bygdegården till servering av kaffe och kakor. Efter allmänt kaffesmåpratande delades
långborden in i tre lag för en tävling
där det gällde att lista ut vad en lagmedlem med teckningar försökte
illustrera. De tre lagen visade sig alla
vara väldigt duktiga både att teckna
och gissa, så alla utsågs till segrare.
Ute hade det blivit ordentligt mörkt,
resterna av brasan låg och glödde och
vi gick nöjda hem i den fina aprilkvällen.
Hans Holmqvist,
för Festkommittén

Elsa, Johanna och Sara sjöng mycket
uppskattade vårsånger vid valborgsmässoelden.
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Tipspromenad, våren 2003
Vårens tipspromenad hölls den 11 maj och 57 vandrare njöt av häggen som
precis var på väg att spricka ut. Blåsippor och vitsippor blommade och till och
med smörblommorna! Men inte violerna vid Smedjebacken som de brukar
göra vid den här tiden. Margaretha,
Folke och Peter Holm stod denna
gång för arrangemanget och frågorna.
Lite svåra var de, men det ska ju
tipsfrågor vara. Vi som inte hängt med
riktigt i nyheterna den senaste tiden,
slant här och där. Ingen hade 12 rätt,
men tre deltagare hade 10 rätt – Ingrid
Strandhag från Källby, Mimmi Eliasson, Skövde och Julia Borg, Varnhem
– vilket också visar att det inte bara är
ljungstorpsbor som går promenaden.
Susanna, Gabriel och Elsa Börjesson och
Priset var vackra blomsterarrangehunden Doris på tipspromenad i vårsolens
mang att pryda tomt eller balkong
glans.
med.
Efter promenaden serverades
kaffe med dopp på den nästan
färdiga dansbanan, som idag
fungerade som altan vilket ju
också är tanken med bygget.
Det kändes verkligen fint att få
sitta där, nästan som att sitta
mitt ute i björkhagen.

Folke Holm säljer startkort till Jessica Strandhag
och Barbro Holm.
13

Gudstjänst 2003
Annandag Pingst, 9 juni, hölls predikan i bygdegården av kyrkoherde emeritus
Karl Fogelqvist. Det var en stormig dag, men inne i bygdegården blev det dock en
stilla stund med en lågmäld men innerlig predikare. Temat för dagen var ”Så
älskade Gud världen” och vi uppmanades att tänka på Guds verk med frimodighet,
tacksamhet och glädje när vi njuter av försommarens grönska. Herren är min herde, mig skall intet
fattas leder oss i tanken till Betlehems ängar, men
”det duger också med våra ängar här”. Citatet ur
Bibeln ”Jag lyfter mina ögon upp mot bergen”
föranledde Karl Fogelqvist att tänka på Billingen,
som han ser genom sitt fönster när han skriver sina
predikotexter. Ett annat, mycket mindre berg, är
Golgata och när vi tackar för Billingen får vi inte
heller glömma att tacka för Golgata och för gravkullen, där Jesus återuppstod.

Kyrkoherde emeritus Karl
Fogelqvist höll gudstjänst i
bygdegården en vacker dag i
början av juni.

Birgitta Sträng läste den gammaltestamentliga
texten om Israels vandring från Egypten och om
hur Mose slog på klippan med sin stav och gav
folket vatten. Vatten som betyder så mycket för
oss och Karl Fogelqvist talade om dopvattnet, som
Luther beskriver så: Det är inte bara, bara vatten.
Det är också Guds närvaro, ord och löfte.

Margareta Johansson sjöng tre sånger till ackompanjemang av Jennifer Lidgren: ”En ny dag” av Börje Gustavsson, ”Välkommen sköna pingst” av Johann Sebastian
Bach och ”Dagen” av Oskar Merikanto. Naturens lov
sjöng vi i tre fina sommarpsalmer: ”Den blomstertid nu
kommer”, ”I denna ljuva sommartid” och ”Härlig är
jorden”.
Kollekten gick till en organisation som arbetar för fattiga
barn i Israel och Palestina, som bor på ett barnhem i
Jerusalem.
Efteråt serverades kyrkkaffe.
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Margareta Johansson
sjöng tre sånger.

Midsommarﬁrande 2003
Väderprognoserna hade lovat regn denna midsommarafton den 20 juni, men när
firandet tog sin början hade de mörkare molnen trängts undan av ljusare och spelmännen Claes Öhman och Lennart Landström kunde stämma upp till dans utan
risk för regndroppar i instrumenten.
Över 200 människor hade samlats på bygdegårdens baksida, där den färdigställda
dansbanan för dagen fick fungera som en läktare. Många barn och vuxna bildade
en ring och dansade under ledning av Hans Holmqvist.
Efter dans kring stången var det dags att försöka vinna godis genom att vara
pricksäker med bollen eller ha tur på chokladhjulet. Många var de som senare
vandrade hemåt med en godispåse eller en chokladkartong.
Inne i bygdegården dukades kaffe och bakelse med färska jordgubbar upp. Det
var ovanligt många som valt att åka till Ljungstorp denna midsommarafton, så
bakelserna hade strykande åtgång. Under kaffet hölls dragning på det stora listlotteri som sålts under våren.
Lagom efter det att kaffekoppen var tömd och bakelsen uppäten började det utlovade regnet falla från himlen.

Över 200 personer förlade sitt midsommarfirande till Ljungstorp.
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Bygdegården ﬁck en dansbana
När bygdegården invigdes
våren 1999 stod det klart
att något skulle byggas på
baksidan, men att detta
skulle få ske längre fram.
Eva Berglund var den
som tog initiativet till
byggstart. Då hon i tal
hälsade våren välkommen
på valborgsmässoafton
2001 genomförde hon en
Här kommer virket till dansbanan. Göran Magnusson,
kuppartad insamling till en
Peter och Folke Holm tar emot.
framtida dansbana vid
bygdegården. I en vers beskrev hon ambitionerna och hatten som prydde hennes
huvud gick runt för penningbidrag.
”I Ljungstorp en
danslysten trana
efter ett bra golv
får spana
Visst vore det kul
att bygga nytt
före jul
och göra en riktig
dansbana”
Detta blev en
Ljungstorpsgubbarna samlade till dansbanebygge. Nu väntar
grundplåt, men
gjutande, svetsande och skruvande innan dansen kan börja.
det skulle dröja
två år innan
bygget kunde genomföras. Insamlingen fortsatte
och olika alternativ till utseende presenterades och
diskuterades.

Göran Magnusson gräver hål för plintar till den nya
dansbanan. Banan vilar på ett tiotal plintar som
grävts ned i marken.
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Hösten 2002 fattade styrelsen beslut om att alla ekonomiska ramar tillät byggnation och på hösten samma år
anlände virket.
För att också kunna använda dansbanan som en altan och
som en utescen, beslutade föreningen att lägga den i
direkt anslutning till bygdegården.
Ett 15-tal medlemmar samlades den 5 april och efter ett
antal timmars jobb stod grunden färdig. Under några
kvällar i maj färdigställdes dansbanan.
Egon Holm kontrollerar
höjden på dansbanegolvet.

Lars-Göran Pettersson och Arne
Martinsson blandar cement så det
står härliga till och Folke Holm
svetsar fast de balkar som ska hålla
upp brädorna.

Nu är ramen lagd och
Carl-Erik Berglund,
Sten Arfwidsson och Ari
Laaksonen begrundar
dagens arbete.
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Nu växer dansbanegolvet fram
på rejäla balkar och reglar.

Många brädor skulle mätas, kapas och skruvas
fast. Banan pryds av fasta räcken utmed de två
kortsidorna och av en tross utmed sidan som
vetter mot gräsmattan.
Att dansbanan kunde färdigställas har vi, förutom
de insamlade medlen, de företag som sponsrade
bygget – Beijer Byggmaterial, Radiator och
framför allt Ferrocon – mycket att tacka för.
Bröderna Holm ser till att räcket kommer på plats.
Fyra stadiga gubbar – Lars-Göran Pettersson, Folke
Holm, Egon Holm och Roland Holm – konstaterar
efter avslutat dansbanebygge att räcket håller att
luta sig mot.
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Finsk afton invigde dansbanan
Med en finsk afton invigdes dansbanan lördagen den 14 juni.
Nu låg den där, dansbanan, i direkt anslutning till bygdegården, precis som beslutat,
för att praktiskt också kunna användas som en altan eller en utescen. Detta hade
inspirerat Gunnel Lövoll till en limerick, vilken hon framförde under kvällen.
De finska och svenska flaggorna vajade när Arja Koho och Eva Berglund, som arrangerat festen, hälsade välkommen på sina respektive språk. Den finska dansgruppen
Sannko Luvan invigde dansbanan med en svepande finsk tango som följdes av både
humppa, jenkka, polkka och valssi. För den finska dansmusiken och sång på finska
stod gruppen Lokarit, som presenterade sig som ”Errki, Jorma och brorsan”. Finsk
mat och dryck bjöds och givetvis finska pinnar till kaffet!
Dansgruppen, som kommer från Göteborg med medlemmar också från Skövde och
Mariestad, startade för tio år sedan att träna vanlig dans efter att ha varit folkdansare,
berättar dansledaren Pirjo Leinonen. Vi älskar att dansa och har bara ”blivit till”, säger
Pirjo, och berättar att de nu också håller kurser bland annat i latinamerikanska danser.
Mycket uppskattade var de. Och när Pirjo tackade och sa att ”det var ett stort nöje
att få inviga denna härliga plats” och därefter hälsade oss välkomna upp på dansgolvet med orden ”Sådana steg hitta´ vi på det här golvet, nu får vi se vad ni hittar”
och Jorma och grabbarna drog igång, fick dansbanan en rejäl test. Inte en svajning
kändes – kvalitetsarbete alltså!
Solen gick ned och visst fanns det mygg men inget kunde störa den härliga stämning
som den finska musiken och sången skapade denna kväll i Ljungstorps Bygdegård.
Tänk att toner i moll kan vara så glada!
Nu ser vi fram emot många fina
arrangemang på vår ”dansbanealtan” – dansuppvisningar,
teater, grillkvällar, fikastunder
efter poängpromenader… och
man kan sitta på den långa,
långa trappan och se vad som
händer på gräsmattan, till
exempel vid midsommarfirandet
och andra arrangemang. Nu har
Ljungstorps Bygdegård tagit
ytterligare ett steg framåt!
Inte ens den finska dansgruppen Sannko Luvan fick
banan att svaja.
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10 år
Plötsligt har 10 år gått och Ljungstorpabla’t, som från början var ett mer osäkert
projekt, har följt med genom decenniet som passerat. På cirka 28 sidor har vi varje
år dokumenterat allt som hänt i bygdegårdsföreningens regi. I och med bevakningen har vi dessutom tagit ett oräkneligt antal bilder, många fler än vad bladet
innehåller. Vi har nu börjat rensa bland alla fotografier och sätta in de som bedöms
vara värda att spara i fotopärmar. Målet är att så småningom identifiera och skriva
texter till alla kort.
Det första numret av Ljungstorpabla’t kom ut den 21 augusti 1993. Under de tre
första åren såldes bladet vid olika arrangemang i bygdegården. 1996 ombildades
bygdegårdsföreningen till en förening byggande på ett årligt medlemskap. I och
med detta var det enklare att sköta distributionen av Ljungstorpabla’t och numera
fungerar bladet som ett rent medlemsblad. Tiden för utgivning har varierat något
under åren.
Det redaktionella arbetet har utvecklats under de tio åren. Från att ha varit en produkt av klippande, klistrande och med hjälp av en skrivmaskin och dator av äldre
modell, är det idag en professionellt fram-tagen
tidning, där i stort sett samtliga hjälpmedel är
elektroniska. Även fotograferingen är till viss
del ”datoriserad”. Idag används
oftast digitalkamera då något ska
dokumenteras.
Bygdegården har också fått ett
naturligt rum på Internet. Som
ett sidoprojekt till Ljungstorpabla’t tillverkade Peter
en hemsida innehållandes
bygdegårdens totala verksamhet; allt
från kommande program till historia och
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möjlighet att se vilka
dagar och tider som
bygdegården är
bokad flera månader
framöver. På hemsidan trängs också
alla Ljungstorpabla’t i
elektronisk form. Här
kan alltså du som
förlagt ditt exemplar
Bygdegården efter renoveringen 1999.
av Ljungstorpabla’t
1995 läsa hela tidningen på skärmen. Sidans adress är http://go.to/ljungstorp.
De senaste åren har vi anlitat Solveigs Tryckeri i Skara för tryckningen av Ljungstorpabla’t. Solveigs Tryckeri är ett litet familjeföretag som är lätt att samarbeta
med och som håller en bra kvalitet till bra pris. Tack vare våra sponsorer har
bygdegårdsföreningens del av tryckningskostnaden varit låg. I gengäld har vi
spridit våra annonsörers företagsnamn till alla medlemmar i bygdegårdsföreningen
och detta har förhoppningsvis skapat goodwill.
Vi träffas många gånger inför varje blad, för det mesta vid köksbordet hemma hos
Verna i Röset. Vi bollar idéer, väljer foton och läser och ändrar i artiklarna. Även
vad gäller kontakt och korrespondens använder vi oss till stor del av den moderna
tekniken. E-posten går tät mellan våra respektive datorer inför nya årgångar av
Ljungstorpabla’t.
Vi följer verksamheten i bygdegården
genom alla föreningens årliga traditioner
och andra arrangemang. När vi startade
för tio år sedan hade vi med lite ljungstorpshistoria i bladet, men verksamheten
i bygdegården ökade efter hand och vi
fick fullt upp med att skriva om den.

Carl Ferm och Folke Holm inviger den
nyrenoverade bygdegården 1999.

Mycket har förändrats i och runt bygdegården under de tio senaste åren. När
Ljungstorpabla’t startade var Carl Ferm
ordförande för föreningen. Nu, när
Ljungstorpabla’t jubilerar, håller Folke
Holm tagit i ordförandeklubban.
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I föreningens sju man starka styrelse finns tio år efter vårt första nummer endast
två personer kvar av den styrka som styrde i början av 90-talet. 1993 bestod
bygdegården fortfarande av den ursprungliga baracken från 1965, med tillbyggnader gjorda under åren. Idag har vi, efter en omfattande renovering och
nybyggnation, en i stort sett en ny bygdegård.
Arrangemangen som vi refererat under de tio åren har skiftat. Vissa programpunkter har strukits, nya har tillkommit. Under de tio år vi bevakat verksamheten
har tre Bygdegårdens Dag passerat, lösöreauktionen har flyttat från för- till sensommar, tipspromenaden på hösten har blivit en självklar programpunkt, vegetarisk
lunch kom och gick, pubar och bygdegårdskvällar med olika innehåll har ordnats
och teaterföreställningar har förlagts till Ljungstorps Bygdegård. Fortfarande finns
idéer om nya programpunkter och vi som bevakar och sätter händelserna på pränt,
är naturligtvis glada för omväxlingen!
Vi jobbar vidare med Ljungstorpabla’t men hoppas också på att fler vill göra oss
sällskap i framtagningen av bygdegårdens medlemsblad. Under åren har några
medlemmar ställt upp och skrivit artiklar – vilket har varit till stor hjälp i vårt
arbete. Och vi ser gärna hjälp från fler. Det är ett stort jobb, men även stora jobb
kan innebära glädje och stimulans!
Verna Andersson och Peter Holm

Peter och Verna med bladen på bygdegårdens veranda.
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Verksamhetsberättelse för

Ljungstorps Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 2002.
Föreningen har anordnat följande tillställningar under året:
4-5 jan
LAN-party
13 jan
Grandans
22 april
Vårstädning ute och inne med dansbanemöte
25 april
Vårteater. Edit Piaf, Livet och Kärleken
30 april
Valborgsmässofirande
7 maj
Jazz i Skaraborg
12 maj
Tipspromenad
2 juni
Gudstjänst i bygdegården
21 juni
Midsommarfest
16 aug
Grillfest
24 aug
Lösöreauktion
6 okt
Pensionärsträff
8 nov
Höstauktion
9 nov
Höststädning
22 nov
PUB
15 dec
Luciafirande
Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har förutom föreningsstämman haft 3
protokollförda styrelsemöten - 12 feb, 20 aug, 28 okt. Den 28 oktober bjöds
samtliga förtroendevalda i bygdegårdsföreningen in till ett gemensamt samkväm.
Årsmötet 2002 hölls den 4 mars.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd 23 gånger till privatpersoner, 54
gånger till föreningar och 4 gånger till företag, sammanlagt 81 gånger.
Föreningen hade vid årsskiftet 2002/2003 171 st medlemmar.
Bastun har varit öppen vid 52 tillfällen och har haft 171 badgäster. I samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan i Skara har under vår och höst hållits en kurs i Qi
Gong och en Yogakurs i samarbete med Medborgarskolan i Skara.
Styrelsen har bestått av: Folke Holm, ordförande, Verna Andersson, vice ordförande,
Ulla-Britt Martinsson, kassör, Anette Fernholt, sekreterare, Eva Berglund, ledamot
och programansvarig, 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 2003. 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 John
Andersson Mats
Andersson Nina
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
Flöjt Marielle
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 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 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 Nils
Lans-Persson Inez
Lefvander Eva
Leijon Erik
Lidberg Kerstin
Lindberg Christina
Lindberg Per-Olof
Lindström Birgitta

Lorentzon Rune
Lund Sven-Olof
Lundqvist Anders
Lundqvist Heléne
Lundqvist Stefan
Lycken Per
Lövoll Gunnel
Lövoll Trygve
Magnusson Annette
Magnusson Göran
Malm Bertil
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-Bjärtorn
Margareta
Tell Birgitta
Tell Carl-Arvid
Tell Hans
Tell Ingrid
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 fortsatta arbete!
Kontakta kassör Ulla-Britt Martinsson 0511-60464.

Välkommen som medlem!
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Informationssidan
Hyrespriser m.m. är beslutade av 2003 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 eller kök:
• 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 vissa inventarier, t ex stolar och/eller bord.
Vi har ett modernt och välutrustat kök med bl a restaurangdiskmaskin, kylar, frys och
mikrovågsugn.

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 2 ås medlemskap rabatteras hyresbeloppen med f n 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 - 44 77 00
Kavelbrov. 12, Box 182, 541 24 Skövde

DELA UPP
BETALNINGEN
- PRENUMERERA FÖR BARA 137:- I MÅNADEN!
(Gäller 12-månaders prenumeration)

RING 0500-77 02 72

