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Förändringar
Sedan förra årets utgåva av Ljungstorpabla’t har det hunnit hända mycket i bygdegården.
Ljungstorps Bygdegårdsförening har fått en ny ordförande i föreningens tidigare kassör
Ulla-Britt Martinsson. Många av styrelsens övriga poster har också de tagits över av nya
människor. Ola Nordström har tagit platsen som vice ordförande, Arja Koho Laaksonen är
föreningens nya kassör och Marie Wikström är ny ledamot. Det ska bli spännande att se
hur de nya styrelseledamöterna kan hjälpa föreningen att ta nya steg både vad gäller
verksamhet och uthyrning.
Förutom den hjälp vi tacksamt tar emot varje år – Hans Holmqvists rapport från
Valborgsmässofirandet – har två fotografier tagits av personer som i vanliga fall inte
arbetar med Ljungstorpabla’t. Tack till Catharina Sundqvist och Ari Laaksonen. Kanske
vill även du hjälpa till med kommande utgivning?
De senaste åren har föreningens verksamhet till viss del förnyats – så även detta år.
Under hösten bjöds alla in till ett riktigt café med musikunderhållning i bygdegården, en
kurs i kultisdans har anordnats och bygdegården blev för en kväll ett äkta Stadshotell.
Det är redan fem år sedan den nya bygdegården invigdes. Vart tar tiden vägen? Men
mycket hinner hända på fem år också. Läs om det i artikeln där Folke Holm summerar sina
sex år som ordförande.
I år kan vi hälsa en ny annonsör välkommen i Ljungstorpabla’t. Konstbutiken GR Art har
vid sidan av våra två trogna annonsörer, Ferrocon och Skövde Nyheter, valt att stödja
utgivningen av bladet.
Vi hoppas att föreningen och verksamheten fortsätter att utvecklas och att fler kommer till
bygdegården när vi sätter upp en affisch!

Verna Andersson och Peter Holm
Verna Andersson
Ljungstorp Röset
532 73 VARNHEM
verna.andersson@mail.bip.net
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Peter Holm
Ljungstorp Fogdehagen
532 73 VARNHEM
peter.holm.ljungstorp@telia.com

Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar!
Nu har ännu ett år gått tillända. Vid årsmötet i mars fick jag förtroendet att
bli bygdegårdsföreningens nya ordförande. I massmedia pågår
mycket diskussioner om att kvotera in kvinnor i styrelser. Jag anser
dock att det inte har någon större betydelse om det är män eller
kvinnor i en styrelse. Det viktiga är att rätt person väljs, en som har lust med det frivilliga
arbete som detta innebär. Den nya styrelsen har blivit ganska jämlik med övervikt åt det
kvinnliga. Bra va!?
Vid årsmötet tidigare i år avböjde Folke Holm omval som ordförande för
bygdegårdsföreningen, Anette Fernholt som sekreterare och Trygve Lövoll som ledamot.
Vi tackar dem för allt arbete som de lagt ned i föreningen; Folke som ordförande sedan
1998, Anette som sekreterare sedan 1992 och Trygve som ledamot sedan 1996. Trygve
övergår nu till att förstärka festkommittén.
Vi jobbar på som vanligt med sedvanliga aktiviteter, men vill gärna ha förslag från er
medlemmar om verksamhet som ni kanske saknar och gärna idéer som riktar sig till barn
och ungdomar.
Vår altan/dansbana har blivit mycket uppskattad av våra besökare. Underbart med en
”fika i solen”, en välkomstdrink vid fester och bröllop, eller en svängom till musik!
Vi har blivit kontaktade av Skara Teaterförening för samarbete och vi har just genomfört
en föreställning med Riksteaterns ”Tangotanten”, vilket blev en stor succé. Cirka 80
personer kom. Även kören DISSkanten ville i samarbete med oss ha en konsert i
bygdegården under temat ”mellan himmel och jord”. Den framfördes i maj och handlade
om de fyra elementen jord, luft, eld och vatten. Detta blev också uppskattat av de cirka 90
personerna i publiken. Dessa samarbeten är bra för oss då vi inte behöver stå för alla
kostnader och ändå får vara med och dela på intäkterna. Jag hoppas att regeringen inte
kommer att genomföra sitt förslag om att momsbelägga verksamheter i ideella föreningar.
Det skulle innebära mer redovisningsarbete och att vi måste
få in än mer pengar i vår verksamhet.
Jag ser fram emot kommande år och hoppas att få se er i
bygdegården. Vill också gärna få hjälp av er vid våra
aktiviteter. Om ni känner att ni vill hjälpa till vid något
speciellt tillfälle så hör av er!

Jag känner att vi har ”FLYT”!

Ulla-Britt Martinsson
ordförande i Ljungstorps Bygdegårdsförening

Ulla-Britt tar över
som ordförande efter Folke.
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Grillfest 2003
För tredje året i rad bjöd bygdegårdsföreningen in alla medlemmar och bybor till
en kväll runt grillen.
Vid kvällningen fredagen den 1 augusti 2003 var grillen, som tidigare fungerat
som ”spis” för pannkaksbakning, tänd och gästerna med korgar på armen
samlades på dansbanealtanen på bygdegårdens baksida.
Två långbord stod uppställda och runt dessa slog sig gästerna ner. I år bestod
den medhavda grillmaten mest av kött och korvar och allt slank ned under
givande samtal om sommarens upplevelser.
När tallrikarna var tömda och magen fylld dukades kaffe och kaka fram på
borden. Samtalen och skratten fortsatte ytterligare några timmar innan gästerna
vandrade hemåt i sensommarkvällen.

Arne Martinsson, Lars Brindberg, Gert Lidberg och Folke Holm vakar över köttet på
grillen vid Ljungstorps Bygdegård.
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Lösöreauktion 2003
23 dagar in i augusti 2003 var det dags igen. Av det som bygdegårdsföreningen anordnar
under året är lösöreauktionen ett av de evenemang som lockar flest till bygdegården.
Som vanligt var det först de sista dagarna innan auktionen som det stora antalet
auktionsgods strömmade in. Och det var som vanligt ett varierar ”sortiment” som stod
uppställt på gräset bakom bygdegården och för första gången också på den nya altanen.
Lördagen började illa – regnet föll men det hade tydligen en känsla av när auktionen
skulle ta sin början eftersom regndropparna avtog i samband med att Lars-Göran
Pettersson tog till orda och ropade ut dagens första fynd – en släpkärra att koppla bakom
bilen.
Solen trängde fram allt mer och torkade de droppar som fallit i ”fyndlådorna” som stod
uppställda på altanen.
Inomhus fanns en stor mängd böcker sorterade i lagom portioner som såldes för en tia
styck. Kanske fanns de värdefullaste bokverken gömda tillsammans med någon mer
anspråkslös publikation…!
Efter auktionen hjälpte så många till att ställa allt i ordning att denna procedur snart var
avklarad.

Lösöreauktionen i Ljungstorp är en årligen återkommande folkfest.
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Tipspromenad, hösten 2003
Är det så att en perfekt tipspromenaddag om hösten betyder mulet väder, ca 13
grader varmt och duggregn vid 11-tiden? Det tror vi efter höstens tipspromenad
den 21 september 2003. Det var rekordstort deltagande. Över 80 startande!
Och vid vägkanten blommade midsommarblommor!
Trevliga frågor om bygd och natur hade gjorts av Trygve Lövoll. Familjerna
Holmqvist och Lövoll såg till att kaffe och härliga smörgåsar fanns efter
promenaden.
Tre deltagare hade 12 rätt – Karl Larsson, Margaretha Holm och Folke Holm.

Olof Karlsson,
Broddetorp, Yvonne
Strängberg,
Broddetorp, Signild
Larsson, Axvall och
Karl Larsson, Axvall
funderar över en av
frågorna.

Gunnel och Trygve Lövoll,
Hans och Kristina
Holmqvist var arrangörer
denna gång.
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Pensionärsträff 2003
Att ”Fjäderåkdon med goda hästar och ordentliga och nyktra körsvenner” erbjöds av Valle
härads turistförening i sin reklam då föreningen startade 1895, fick det 60-tal pensionärer
som bänkat sig i bygdegården söndagen den 5 oktober 2003 veta. Det var Uno Bohman
från Skara som berättade. Han meddelade också att enligt Bondepraktikan startar hösten
den 24 augusti och slutar den 23 november och ”om löfven icke vilja gerna falla af trän, då
blifver det kall vinter”.
Bygdegården var full av
pensionärer denna soliga
dag och föreningen hade
inbjudit Uno Bohman att
underhålla och efter
landgång och dricka drog
han igång både sin föreställning och publiken. Han
berättade till bilder från
gamla tider och engagerade
publiken genom att ställa
frågor. Han berättade om
stationshus efter numera
nedlagda järnvägar och hur
dessa ofta mycket vackra
Glada pensionärer i bygdegården…
och ovanliga byggnader
var arkitektens sätt att marknadsföra sig, om tåg som en gång tuffat över Billingen, om
Skolgatan i Skara – en gång ”Skaras puls”, men som ändå
revs, ”Skara böxer” från den tid då en tre meter hög mur
omgärdade kyrkan, om familjen Carl Förberg från Varnhem
vars son Klas avrättades på Valle härads avrättningsplats
1859 och som också högst påtagligt ”suddades ut” ur
familjefotot och om galopptävlingar på Axevalla hed redan
1830! Frågorna om järnvägen besvarades med lätthet av
Gunnar Andersson, som hela sitt liv arbetat som ”järnvägare”.
Det var en rolig och intressant föreställning som Uno
avslutade med en varning: ”Utanför Skara domkyrka står
gubbar som säljer gipsavgjutningar av Arns fotspår – köp
inga, dom kan vara falska…!” Där fick vi att grubbla på till
kaffet och tårtan som bjöds en riktigt upplivad skara pensionärer, som också alla deltog i gratislotteriet på de blommor
som prydde borden. En mycket lyckad söndagseftermiddag i
Ljungstorps Bygdegård.
…fängslades av Uno Bohmans berättelser.
7

Premiär för Musikcafé
På söndagseftermiddagen den 9 november 2003 ägde en ny aktivitet rum i bygdegården;
ett café med ett stort utbud av hembakt och underhållning i form av duon Gubes. Det hela
visade sig bli en stor succé. En bra stund före utsatt tid var stora salen i bygdegården
näst intill fylld.
Många var de som ställt upp och bakat inför caféet. På två bord trängdes alla läckerheter.
Den fikasugne kunde förse sig med såväl wienerbröd, chokladbiskvier, rabarberkaka,
kladdkaka med grädde,
havreflarn, syltkakor som
med någon av de andra
tiotalet sorter som fanns
uppdukade. Allt hembakt –
naturligtvis!
När alla besökare försett sig
och stämningen var på
topp, bad Gunnar
Gustavsson och Bertil
Sandberg, som tillsammans
bildar duon Gubes, om
uppmärksamheten. Det
skulle visa sig att
stämningen gick att höja
Cafébordet var fyllt med hembakta läckerheter.
ytterligare några steg.
Gubes bjöd på allt från gamla traditionella visor, till en fortsättning på Cornelis Vreeswijks
Hönan Agda. Mellan sångerna berättades roliga historier och publiken fick ta del av flera
funderingar. Bland annat fick vi veta att en statlig utredning kommit fram till att vi
svenskar på 50-talet skrattade 16 minuter per dag. Nu i det nya seklets början har dessa
lustfyllda minuter minskat till 6. Förmodligen ökade Gubes på
antalet minuter genom sitt framträdande!
Gunnar och Bertil som utgör Gubes kommer från Brålanda i
Dalsland. De spelar mest på sin fritid och antalet spelningar
brukar bli en till två gånger varje vecka. Gubes brukar dyka
upp på äldreboende eller sjukhus, men har genom åren även
gästat ett stort antal bygdegårdar och kyrkor. Musiken
blandas med många roliga historier och andra lustigheter, så
även i Ljungstorp.
Efter denna avkoppling med underhållning i glada vänners
lag, kunde arrangörerna konstatera ännu en lyckad träff i
Ljungstorps Bygdegård.
Gunnar och Bertil underhöll cafégästerna.
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Luciafirande 2003
I bygdegården ordnas luciafirande söndagen närmast den traditionella luciadagen. 2003
var den 14 närmast i almanackan och denna dag skred lucia med följe in i Ljungstorps
bygdegård.
Jennie Reinhold stod i tur att inta rollen som lucia. En fullsatt sal såg hur hon i följe av
tärnor, änglar, stjärngossar, en tomte och Staffan Stalledräng, under sång sakta skred fram
till scenen. Barnen i luciatåget sjöng sångerna och läste verserna som ska framföras just i
denna del av december.
I år hade Helena Reinhold och Maria Lindh övat med barnen, och de hade lyckats med att
få även småttingarna att komma ihåg alla texter och moment.
Innan luciaföljet tågade ut fanns möjlighet för alla föräldrar och andra anhöriga att
föreviga firandet på bild. Alla föräldrar trängdes framför scenen och kamerorna blixtrade
en bra stund. Säkert får dessa foton en hedersplats i fotoalbumet!
Efter fikastund hölls dragning på de lotterier som sålts. Kvällens stora vinst var även
detta år en pepparkaksgård. Margaretha Holm hade rätt nummer och kunde ställa gården
bredvid de övriga juldekorationerna.
Ordförande Folke Holm tackade Helena och Maria för väl genomfört arbete och
överlämnade varsin julamaryllis. Folke tackade alla föräldrar och andra som ställt upp,
bakat och ordnat inför och under kvällens firande. Han avslutade med att önska alla en
god jul och ett gott nytt år och hälsade välkommen tillbaka till Ljungstorps Bygdegård.

Lucian Jennie Reinhold med följe – tärnorna Amanda Österberg, Sara Österberg, Julia
Borg, Sanna Borg, Sofie Nylén, Melanie Söderlund, Emilia Wikström, Johanna Reinhold
och Elsa Börjesson. Änglarna Emma Andersson, Julia Gröndahl och Emmelie Larsson.
Stjärngossarna Gustav Lindh, Anton Lindh, Oskar Holm, Alfred Holm, Willy Gröndahl
och Mattias Larsson. Tomten Gabriel Börjesson och Staffan Marcus Reinhold.
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Kultisdans - ny kurs i bygdegården
Under hösten ’03 och våren ’04 har tonerna ljudit till vals, schottis, hambo och snoa i
bygdegården. Förutom de klassiska pardanserna har också
gillesdanser som ”Oh Susanna” och ”Amerikansk promenad” testats. Och vad sägs om ”Svingen” och ”Finsk
schottis” – känt endast för dem som är bevandrade. Roligare och nyttigare kurs kan man inte tänka sig, enligt
deltagarna.
Kent Karlsson och Anna-Stina Ahlrik leder dansarna. Kent
är ordförande i Dansgillet Vadsbosvängen och Anna-Stina
styrelseledamot. Och ni kan lita på att det har svängt i
bygdegården!
– Vi vill gärna utöka antalet kultisdansare, säger Kent som
håller igång flera grupper i trakten. Till hösten kör vi igång
med en ny danskurs i bygdegården. Håll utkik efter flygblad
Kent Karlsson leder dansen.
och affischer!

Bygdegårdens nestor fyllde 90 år
Bygdegårdsföreningens verklige nestor, Nisse Pettersson, fyller 90 år i år och firade detta
i bygdegården den 28 februari 2004 med ett riktigt kalas. Bygdegårdsföreningen
uppvaktade naturligtvis den gamle trotjänaren som betytt så mycket under åren.
Nisse ingick i det gäng som startade bygdegårdsföreningen 1965 och blev redan i starten
vald till kassör, ett uppdrag som han innehade fram till 1994. Fortfarande deltar Nisse och
hustrun Inga med liv och lust i bygdegårdsverksamheten.
Bygdegårdsföreningens gåva till Nisse på 90-årsdagen var ett års kostnadsfritt
bastubandande, med tanke på att han är bastuns flitigaste användare. Alla gäster
uppmanades också att ge pengar som i Nisses namn kunde skänkas till Världens Barn.
1020 kronor blev summan som gick till världens unga behövande.
Nisse håller bygdegården och Ljungstorp
väldigt kär och har till byns ära komponerat
en limrik. Vi låter Nisses hyllning till
Ljungstorp avsluta och hoppas att även 100årsfirandet förläggs till Ljungstorps
Bygdegård!

Nisse Pettersson – bygdegårdens nestor.
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Ljungstorp den vackraste platsen på jorden
Kanske skräder jag orden
men du ska veta
att du får leta
efter en finare plats i Norden!

Sex år med Folke som ordförande
Vid årsmötet den 1 mars 2004 avgick Folke Holm som ordförande för Ljungstorps
bygdegårdsförening och lämnade över till Ulla-Britt Martinsson. Folkes ordförandeperiod
blev exakt sex år. Han efterträdde den 1 mars 1998 Carl Ferm, som med stor entusiasm drivit
bygdegårdsverksamheten sedan 1970.
Under Folkes sex år har mycket hänt. Beslutet om ombyggnad av bygdegården togs då
Calle var ordförande och begäran om bidrag skickades in. Det positiva svaret kom från
Boverket och Skara kommun i april 1998, månaden efter att Folke tagit över!
– Jag visste nog inte vad jag hade gett mig in i, säger Folke i sitt första ”Ordföranden har
ordet” i Ljungstorpabla’t 1999.
Det blev verkligen en rivstart för Folke! Men han
konstaterar nu efteråt att han hade ljungstorparna med
sig i bygget. Omkring 4000 timmar lades ned på frivillig
väg! I maj 1999 invigdes den nya bygdegården.
En ljus bygdegård med god plats, en större och bättre
utformad scen och ett modernt utrustat kök blev resultatet. Nu tog utvecklingen stora steg. Mycket större
sällskap kunde hyra lokalen, vilket också bidrog till ökat
antal uthyrningar. Föreningens programverksamhet
utvecklades. Nya programpunkter och samarbeten med
olika arrangörer tillkom. Vi kunde ta emot större publik
och vi kunde ta emot teaterföreställningar på en mycket
större scen och delta i samarbetet mellan Bygdegårdarnas
Riksförbund och GöteborgsOperans Skövdescen.

Folke, avgående ordförande.

Nästa steg var utbyggnaden av dansbanan/altanen – en fullträff! Där kan man njuta av
kaffet bekvämt sittande med björkhagen i blickfånget och där kan man dansa. Under sin
ordförandeperiod har Folke dessutom fått mottaga Miljökvitto 1 av Bygdegårdarnas
Riksförbund, ett bevis på att verksamheten sköts miljömässigt.
Folke hoppades när han tog över att bygdegården skulle bli ett centrum för kultur och nöje
och att alla skulle samlas både kring traditioner och nya sammankomster. Och visst gick
hans önskan i uppfyllelse! Eller vad säger Du Folke? Ångrar Du de sex åren?
– Nej verkligen inte, säger Folke. Jag känner mig nöjd. Ibland under byggnationen har jag
tänkt att detta aldrig går. Men ”kaos är granne med Gud” – och tack vare gott samarbete
med ljungstorparna blev också resultatet gott.
Vi tackar Folke för hans engagemang och ledning under de sex åren av utveckling i
Ljungstorps Bygdegård!
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Bygdegården blev Stadshotell
Ljungstorps Bygdegård kan lätt förvandlas till ett ”riktigt” Stadshotell så som
man minns det från 1950-talet. Lördagen den 6 mars 2004 lades vita dukar på
borden, pyttipannan stektes och snapsen ställdes på kylning; allt för att komma
känslan av 50-talets Stadshotell så nära som möjligt.
Ett gäng damer fick agera servitriser denna kväll och servera den tidstypiska
maten. Serveringspersonalen var klädd just så som servitriserna såg ut för 50 år
sedan. Under kvällen serverades, förutom pyttipanna med ägg och rödbetor, en
sillsmörgås och vaniljglass med färska bär. Naturligtvis fanns snaps för den som
var på det humöret.
Orkestern Scalatrion spelade tidstypisk musik under kvällen och man kunde
riktigt drömma sig tillbaka till tiderna då det verkligen begav sig. Scalatrion
består av Bent Petersen på violin, Bengt Källstrand på violoncell och Per Olsén
på piano. Trion har under åren haft olika konstellationer. Scalatrion fick sin
nuvarande form 1990 och har sedan dess inriktat sig på att hålla liv i den gamla
”restaurangmusiken”. Trion anser sig som ”de sista entusiasterna” vad gäller
denna typ av repertoar.
Naturligtvis bjöds det upp till dans denna kväll. För vad vore ett äkta Stadshotell
à la 50-tal utan en svängom till levande musik?

Pyttipanna med ägg,
sillsmörgås och snaps
– precis som på 50talets Stadshotell.
Foto: Ari Laaksonen
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En Tangotant i bygdegården
Teaterföreställningen denna gång blev i form av en ”Tangotant”. Det var Bodil
Bendixon som roade publiken denna festkväll den 15 april 2004 i bygdegården.
Hon sjöng och spelade och djupsinnigt och lättsamt förmedlade hon funderingar
ur livet och varvade dessa med bland annat finsk tango på dragspel, Beethoven
på synt och finstämda texter av Allan Edwall och Eeva Kilpi, som hon också
tonsatt. Efter ett trumsolo på sin egen kropp fick hon publiken att spela på skor,
dvs med sina egna skor på händerna applådera i takt. Hon spelade flöjt och på
en såg framförde hon både ”Den blomstertid nu kommer” och ”Frida i vårstädningen”. Till finalen delades saxofoner ut till publiken, som fick en snabbkurs
och som därefter med all kraft deltog i avslutningen på denna omtumlande
upplevelse.
Bodil Bendixon växte upp i Mölnlycke på 50-talet och det, sade hon, var en
förutsättning för att bli en äkta tangotant! Hon är utbildad pianist och ger kurser i
röst och inspiration. Jag försöker få folk att sjunga, säger hon. Hon bor nu i
Skåne och hennes företag där heter just ”Tangotanten”. Hon reser runt i södra
Sverige med sina framträdanden och har faktiskt varit i Ljungstorp en gång
tidigare med föreställningen ”Spela
Allan”.
– Det är en glädje att komma hit
igen, sade Bodil, och hon ser fram
emot flera framträdanden i Skaraborg med sina två nya produktioner
som är på gång.
Det var Skara Teaterförening som
stod som arrangör och som valt att
förlägga föreställningen till vår bygdegård. Mingeltallrik med mycket gott
innehåll och kaffe och kaka serverades av bygdegårdsföreningen och de
cirka 80 gästerna lät sig väl smaka.
”Tangotanten” Bodil Bendixon bjöd på
underhållning och spex en vårkväll i
bygdegården.
Foto: Catharina Sundqvist/Skara Teaterförening
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Valborgsmässofirande 2004
April 2004 var en riktig varm månad. Vi slapp de sedvanliga snöslaskdagarna som så
gärna och mycket effektivt brukar ta ur oss de begynnande vårkänslorna. Dessutom
hade vintern varit osedvanligt fin; lagom kallt och ordentligt med skidföre i många
veckor. Men nu var det dags igen för vårens intåg i Ljungstorp.
Någon risk att brasan inte skulle brinna förelåg inte, då det inte hade regnat på flera
veckor. Vi samlades som vanligt vid 20-tiden. På dansbanan fanns möjlighet att köpa
varmkorv och inte minst goda, karelska piroger med äggfyllning. Äppeljuice dracks
till. Brasan tändes av gossar i yngre och mer mogen ålder. I dessa feminismens
tidevarv undrar man varför aldrig någon flicka/kvinna känner sig kallad till denna ack
så betydelsefulla gärning. Det är jättekul kan undertecknad lova. Ansökan från
presumtiv kvinnlig braständare tas emot och behandlas med diskretion av festkommittén. Brasan tog sig fint och björkkvistarna tio meter ovanför blev svedda.
Ulla-Britt Martinsson, vår nya ordförande, höll vårtalet. Hon berörde hur lyckligt
lottade vi är som bor i Ljungstorp, i Sverige, med tanke på hur världen ser ut idag.
Det får man instämma i. Brasan brann snabbt medan vi hurrade för våren och sjöng
de sedvanliga vårsångerna. Därefter kaffeservering inomhus.
Helena, som jämt har kul idéer, hade denna kväll anordnat ett lotteri, där lotterna
bestod av fina blommor som auktionerades ut. Vinsterna var också vackra blomsteruppsättningar. Vi hade också gissningstävlan där man skulle gissa svenska orter och
kryddor. Vinnande lag belönades med chokladask.
Kaffet urdrucket, kakan uppäten
och av brasan endast glödande
aska. Dags att gå hem denna
varma och fina sista april och
invänta första majs intåg!

För Festkommittén,
Hans Holmqvist

Bygdegårdsföreningens nya
ordförande Ulla-Britt Martinsson
höll vårtalet.
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Gudstjänst 2004
Fjärde söndagen i påsktiden, den 2 maj 2004, hölls predikan i bygdegården av
Claes Holmgren, präst i Varnhem. Det var en solig vårdag med späd grönska
och hagen utanför fönstret full av vitsippor. Fågelsången hördes genom den
öppna dörren. Att ta emot var dag som en ny gåva
är lätt i vårljuset, men Claes Holmgren talade också
om de krav vi ställer på oss själva vid den här tiden.
Nu måste vi putsa fönstren, städa bort skräpet i
trädgården och i oron över att inte hinna med allt,
förlorar vi dagen. Han liknade livsresan vid en
tågresa förr då det lilla barnet kunde skickas ensam
på tåg till mormor. Tryggheten var adresslapp om
halsen och orden ”mormor möter dig” och ändå
kom oron – tänk om jag kommer bort! På livsresan
är vi alla med, stora som små, och oron finns där.
Tryggheten på den resan tog Claes Holmgren ur
Jesu avskedstal till lärjungarna innan han skulle
korsfästas. Han säger: ”Känn ingen oro” och ”Vad
ni än ber om i mitt namn ska jag göra”. ”Väntande
på värme vilar rot och frö” var ord i en av
Claes Holmgren, präst i
psalmerna som sjöngs till dragspel och gitarr. Och
Varnhem, höll predikan i
som postludium sjöngs ”Den blida vår är inne och
bygdegården.
nytt blir jordens hopp”.
Bror Antbäck tjänstgjorde som kyrkvärd och kollekten han samlade in gick till
Svenska kyrkans
unga.
Efteråt serverades
kyrkkaffe i solen på
altanen.

Gudstjänstbesökare i
bygdegården.
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Tipspromenad, våren 2004
Solen sken och det var varmt söndagen den 9 maj 2004. En underbar dag med
blommande hägg och sötbärsträd. Och ända bort i Falköping läste Kerstin och
Lennart Pettersson i tidningen att det var tipspromenad vid Ljungstorps bygdegård. Eftersom de visste att det var vacker natur på Billingen, så for de hit.
Lennart fick en glad överraskning då han fick veta att han gick på just den gamla
järnvägsbanken mellan Skövde och Skara, där han åkt tåg på 50-talet, då han
bodde i Falköping och arbetade i Lidköping!
Eva Berglunds hembakta bröd med gott pålägg smakade härligt till kaffet på
altanen efter promenaden. Det var Eva och Karl-Erik Berglund som skrivit
frågorna och stod för arrangemanget denna gång och Anette Fernholt som sålde
startkorten.
Astrid Åstrand tog hem första pris. Tvåa respektive trea blev Margaretha Holm
och Kerstin Lidberg.

Kerstin och
Lennart Pettersson från Falköping gick
tipspromenaden
i Ljungstorp för
första gången.
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Mellan himmel och jord
– en sångföreställning
Mellan himmel och jord – en sångföreställning om vatten, jord, eld och luft – bjöd sångkören DISSkanten på i bygdegården söndagen den 16 maj 2004. Och vad kunde passa
bättre en vårdag som denna, mellan hägg och syrén! En fullsatt bygdegård fick följa ett
program av sång och texter. Det började
med Vattnet – en kör klädd i regnkappor
sjungande bl.a. ”It´s a raining man” och
fortsatte med Jord – med bruna sjalar
och en lovsång till Masken Max, Eld –
med röda scarfar som lågor, och till och
med bl.a. en ”manskör” vid valborgselden – och till sist Vind – med ”Som
stormen river”. Kören var i ständig
rörelse med små effektfulla klädbyten
och omformationer och den stod
dessutom för serveringen. Assietter,
arrangerade av bygdegårdsföreningen,
med förtäring som också följde de fyra
DISSkanten uppträdde i bygdegården.
elementen – cider för vatten, bröd för
jord, kryddad korv för eld och maränger för luft – delades ut och den förtjusta publiken lät
sig väl smaka både av förtäringen och av den mycket välsjungade kören, som med stor
inlevelse gestaltade de fyra naturkrafterna.
DISSkanten som är en kör bestående av damer i olika åldrar har funnits i ca tjugo år. Cecilia
Malmgren musiklärare på Västerhöjd, är körledare sedan ett år tillbaka.
– DISSkanten tränar varje vecka, berättar Cecilia, och vi framträder några gånger om året.
Denna gång valde vi att lägga vårt framträdande i Ljungstorps Bygdegård för att det
kändes så stämningsfullt här med
naturen så nära inpå oss.
Sångföreställningen var en programpunkt i Valledagarna, då traktens konstnärer har öppet hus. I bygdegården
fanns tre utställningar av lokala konstnärer – Egon Holm visade sina musikanter
och andra figurer av hästskosöm, och
två skärmutställningar med tavlor av
Jonathan Lundh och Gudrun Rytterlund
Nordström. Bygdegårdsföreningen
Jonathan Lundh var en av konstnärerna som
serverade kaffe.
ställde ut i bygdegården under Vallehelgen.
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Midsommarfirande 2004
Regnet hängde i luften denna midsommarafton, den 25 juni 2004. Vädret var dock inget
större hinder för firandet vid bygdegården.
Liksom tidigare år puttrade Ingvar Fernholts traktor genom Ljungstorp och plockade upp
alla barn som ville åka på den lövade
vagnen.

Traktorsläpet anländer till bygdegården.

Ordförande Ulla-Britt Martinsson hälsade
alla välkomna till bygdegården och manade
alla ”starka karlar” att hjälpa till att resa
stången. Ulla-Britt föreslog ett fyrfaldigt
leve för den fina midsommarstången. Efter
hurrarop stämde dagens spelman Marianne
Roos Falk upp på dragspel och bjöd alla att
delta i dansen.

Vid sidan av dansen kunde den som inte vågade eller ville medverka i ringen runt stången,
snurra på chokladhjul eller kasta boll. Och den som hade turen på sin sida eller var en
skicklig prickskytt blev en godispåse rikare.
Dansen runt stången avslutades – liksom den runt granen – med en långdans och en
raket. Därefter bjöds alla in i bygdegården där festkommittén hade ordnat med
gräddbakelser med färska jordgubbar.
De som hade krafter kvar efter dans och bakelse hade möjlighet att delta i några
traditionella lekar, såsom t.ex. säckhoppning och potatis på sked.
Dansen runt midsommarstången leddes av Marianne
Roos Falk.
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Verksamhetsberättelse för

Ljungstorps Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 2003.
Föreningen har anordnat följande tillställningar under året:
11 jan
Grandans
12-13 feb
LAN-party (dataspel via nätverk)
21 mars
PUB
22 o 26 april Altanbygge och vårstädning
8 april
Vårteater: Zvea - sånger från ett svunnet sekel
30 april
Valborgsmässofirande
11 maj
Tipspromenad
9 juni
Gudstjänst i bygdegården
14 juni
Finsk afton, invigning av dansbanan/altanen
20 juni
Midsommarfirande
1 aug
Grillfest
23 aug
Lösöreauktion
21 sept
Tipspromenad
5 okt
Pensionärsträff
8 nov
Höststädning i och runt bygdegården
9 nov
Musikcafé
21 nov
PUB
14 dec
Luciafirande
Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har förutom föreningsstämman haft 4
protokollförda styrelsemöten - 11 februari, 10 juni, 19 augusti och 3 november.
Årsmötet 2003 hölls den 3 mars.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd 16 gånger till privatpersoner, 48
gånger till föreningar och 6 gånger till företag, sammanlagt 70 gånger.
Ljungstorps Bygdegårdsförening hade 2003/2004 170 st. medlemmar.
Bastun har varit öppen vid 52 tillfällen och har haft 186 badgäster. Under hösten ’03 och
våren ’04 har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Skara hållits en kurs i Qi
Gong, och i samarbete med Medborgarskolan Skara en Yogakurs.
Styrelsen har bestått av: Folke Holm, ordförande, Verna Andersson, vice ordförande, UllaBritt Martinsson, kassör, Anette Fernholt, sekreterare, Camilla Gustafsson, Trygve Lövoll
och Sten Arfwidsson, ledamöter.
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 Arja Koho Laaksonen tfn. 051160100 och anmäl dig. Ett års medlemskap kostar 100 kronor.
Följande personer var medlemmar våren 2004. Medlemmarna presenteras i bokstavsordning.
Adin Björn
Ahlgren Birgitta
Ahlgren Stig
Ahlm Börje
Ahlm Marianne
Andersson Anna
Andersson Anne-Marie
Andersson Birgit
Andersson Bo
Andersson Gerd
Andersson Gillis
Andersson Gunnar
Andersson Lena
Andersson Mats
Andersson Nina
Andersson Olof
Andersson Rune
Andersson Verna
Andersson Ingrid
Andersson John
Apell Sven-Olof
Apell Oscarsson Gun
Arfwidsson Sten
Berglund Eva
Berglund Karl-Erik
Bergström Susanne
Björk Gun-Britt
Björk Morgan
Blomster Eva
Brage Alf
Brindberg Ann-Sofie
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Brindberg Lars
Buskas Thomas
Börjesson Johan
Börjesson Niclas
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 Anders
Gustavsson Bernt
Gustavsson Gun
Gustavsson Agne
Gustavsson Eva
Hallerup Ingalill

Hillbiörn Anette
Hofling Bengt
Hofling Lilian
Holm Alfred
Holm Barbro
Holm Egon
Holm Folke
Holm Gunnar
Holm Ing-Britt
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 Asta
Johansson Gösta
Johansson Inga
Johansson Ingela
Johansson Knut
Johansson Madeleine

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

Lorentzon Rune
Lund Sven-Olof
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
Månsson Annika
Månsson Ronald
Måård Göran
Nohlberg Inga
Nohlberg Ingemar
Nordström Ola
Nylén Per
Olofsson Ann
Oscarsson Bärbel
Persson Kerstin
Pettersson Anders
Pettersson Ann-Marie
Pettersson Inga
Pettersson Lars-Göran
Pettersson Marie
Pettersson Nils

Pettersson Christer
Pettersson Susanne
Reinhold Helena
Reinhold Mikael
Rytterlund Gudrun
Sjölin Gunnar
Storm Mikael
Storm Tord
Storm Ingvor
Storm Stellan
Storm Wiveka
Strandhag Jessica
Sträng Arne
Sträng Birgitta
Sundberg Stig
Säll Bojan
Söderberg 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 fortsatta
arbete!
Kontakta kassör Arja Koho Laaksonen 0511-60100.

Välkommen som medlem!
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Informationssidan
Hyrespriser m.m. är beslutade av 2004 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 300: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: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. 16.30-18.30 och damer 18.30-20.30.
Priset för bastubad i samband med ordinarie veckobad - 20:- / person.
Medlemskap
Vill Du bli medlem i Ljungstorps Bygdegårdsförening? Ring då kassör Arja Koho
Laaksonen, tfn. 0511-60100.
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 Ulla-Britt Martinsson, tfn. 0511- 60464.

Internet:
http://go.to/ljungstorp
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E-post:
ljungstorps.bygdegard@telia.com

Styrelsen
2004-2005
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
”
”

Ulla-Britt Martinsson
Ola Nordström
Arja Koho Laaksonen
Verna Andersson
Sten Arfwidsson
Camilla Gustafsson
Marie Wikström

Konstbutiken GR Art AB
Har du gjort en tavla?
Rama den hos oss!
Öppettider
tis-fre 10.00-18.00
Hertig Johansgatan 10,
Skövde
tel. 0500-41 57 40
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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

