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Ljungstorps Bygdegård 40 År

40-årsjubileum!
Vi behöver inte vara rädda för att verksamheten i bygdegården ska bli så
tunn att vi inte längre finner underlag till artiklar i Ljungstorpabla´t. Är det
inte någon av de traditionella arrangemangen så är det något jubileum eller
en nyhet i bygdegårdföreningens program som blir en artikel! Vi bevakar
allt – var så säkra!
I år har några nya aktiviteter tagit plats i föreningens program. Under en
helg i oktober anordnades en slöjdmässa. Mässan blev mycket uppskattad
och ser ut att bli en fast återkommande punkt i programmet. Även teaterföreställningarna – en på våren och en på hösten – verkar ha kommit för
att stanna. Bygdegårdsföreningens samarbete med Skara Teaterförening
utökas och Ljungstorps Bygdegård har blivit en självklar arena för mer
avancerat skådespel.
År 2005 fyller Ljungstorps Bygdegårdsförening 40 år. Detta firas med
Bygdegårdens Dag och stor jubileumsfest i slutet av augusti. Vi minns
tillbaka och ser framåt i en artikel om de fyrtio åren i denna utgåva av
Ljungstorpabla´t.
Nu ser vi fram emot ytterligare 40 år!!
Verna Andersson och Peter Holm

Verna Andersson
Ljungstorp Röset
532 73 VARNHEM
verna.andersson@mail.bip.net
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Peter Holm
Marumsgatan 4
532 32 SKARA
peter.holm@skara.sap.se

Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar!
Nu har ännu ett år gått. Mycket har hänt. Världen har drabbats
av naturkatastrofer. Den värsta var flodvågen i Sydostasien. Det
berörde oss extra mycket eftersom så många svenskar fanns i området och de
flesta kände någon som var där eller hade bekanta som hade vänner som drabbades.
Vi får vara tacksamma som bor här i Sverige där det mesta nästan alltid fungerar som
vanligt.
Även vi i Sverige har upplevt en naturkatastrof i stormen Gudrun. Vi här i denna
delen av Sverige var inte så hårt drabbade som de som bor i Småland och Skåne, där
många drabbades av strömavbrott och mycket stora ekonomiska förluster i form av
förstörd skog.
Vi tycker tiden går fort. Det är 40 år sedan bygdegårdsföreningen bildades. Detta
firar vi med en stor JUBILEUMSFEST för allmänheten - en heldag i bygdegården,
liknande Bygdegårdens Dag som vi firat tidigare. Dagen avslutas med en fest för
medlemmar och särskilt inbjudna.
Under det gångna året har vi anordnat två teaterföreställningar i samarbete med Skara
Riksteaterförening. Dessa föreställningar har varit mycket uppskattade av publiken
som bestått av både ljungstorpsbor och folk utifrån.
Vi har även infört en ny aktivitet; Slöjd- och Hantverksmässa. Denna genomfördes
sista helgen i oktober med ett femtontal utställare varje dag. Dessa var mycket nöjda
med försäljningen och mycket folk besökte bygdegården dessa dagar, så vi fick sälja
mycket kaffe och bröd.
I höst återkommer vi med vegetarisk lunch. Gudrun Rytterlund Nordström har lovat
ansvara för denna. Det är roligt att kunna återinföra detta. Att driva en bygdegårdsförening innebär mycket arbete. Det är ett lagarbete. Jag vill tacka alla som så troget
hjälper till med de olika aktiviteterna.
Jag hoppas följande år blir lika bra!

Ulla-Britt Martinsson
ordförande i Ljungstorps Bygdegårdsförening
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Grillfest 2004
Efter en sommar som regnat bort och då grillen inte använts så flitigt som
brukligt, var det för fjärde året dags för grillfest vid Ljungstorps bygdegård. Några dagar innan grillen tändes hade vädret som i ett trollslag bytts
från en kylig och regnig höstvariant med varma kläder till en högsommar
med medelhavstemperatur och tunna klädesplagg.
Fredagen den 6 augusti 2004 samlades en tapper skara runt grillen som
efter iordningsställande av Folke Holm bjöd på perfekt glöd.
De hungriga gästerna slog sig ner runt de av rutiga dukar klädda borden på
altanen. Under de stora, vita parasollerna fanns möjlighet att koppla av och
njuta av sensommaren.
Efter att anrättningarna som vilat på grillen vilade i magsäcken, bjöd bygdegårdsföreningen på kaffe.

Tänt varé här! Ljungstorpsgrillare lät sig väl smaka.
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Lösöreauktion 2004
Det här året anordnades den populära lösöreauktionen vid bygdegården
något senare än vanligt. I almanackan läste vi september, men av vädret att
döma var det snarare mitten av juli. Solen gassade på dem som kommit för
att fynda lördagen den 4 september 2004.
Många hjälpte till både före och under auktionen och folk hade rensat sina
förråd och vindar för att bidra med auktionsgods. På gräsmattan bakom
bygdegården trängdes fynden i korgar och lådor med bland annat glas och
porslin, leksaker, tyger och Kronans långkalsonger. Altanen var fylld av
tyngre rariteter - möbler, torkskåp, lampor, tavlor och en TV trängdes med
speglar, skidor och en spinnrock. Allt gick under klubban som Lars-Göran
Petterson höll i och som vanligt gick det undan. Inomhus såldes böcker och
kaffe med dopp.
Ett fenomen som är vanligt vid auktioner märktes även denna dag; ingen
vågar ge ett första bud, men när någon väl bjuder en tia börjar buden hagla
och snart är fyndlådan såld för
en hundralapp!
Efter sista klubbslaget och när
alla packat fynden i sina bilar,
kunde bygdegårdsföreningen
återigen konstatera en väl
genomförd lösöreauktion, som
även detta år gav ett viktigt
tillskott till föreningens kassa.

Lars-Göran Pettersson höll i klubban under auktionen i Ljungstorps
bygdegård.
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Tipspromenad, hösten 2004
Nio dagar in i september 2004 hade Tomas Buskas konstruerat 12 frågor och
placerat dessa utmed sträckan för tipspromenad. Det var åter dags att ta en tur i
ljungstorpsnaturen och att samtidigt lägga pannan i djupa veck. Ulla-Britt Martinsson sålde startkort och Inez Lans Persson
skötte kaffeserveringen.
Samtidigt som frågorna placerades ut i
spåret hängde Erik Andersson, Tiveden,
sina fotografier på väggarna i bygdegårdens
stora sal. Erik har i unga år bott en period i
Ljungstorp, och kommer fortfarande hit med
jämna mellanrum, då pappa Gösta Karlsson
bor kvar i byn. Fotograferingen är ett mycket
stort intresse och favoritmotiven är de egna
barnen. Ett 30-tal bilder visades denna dag i
bygdegården. Erik berättade att barnen alltid Erik, Lizen och Timmi Andersson stod
är med på hans utställningar och i verksam- för det konstnärliga inslaget.
heten i övrigt. Lizen och Timmi som var med
pappa visade även de prov på konstnärligt skapande. Lizen viker papper, även
kallat origami och Timmi bygger modeller.
Den här dagen löste 44 personer startkort till promenaden. Frågorna visade sig
dock vara något kluriga. Ingen hade 12 rätt, istället var det sex personer som
hade åtta rätta svar. Ann-Marie Pettersson var den av de sex som gissade närmast
i utslagsfrågan. Övriga pristagare var Karl Larsson, Axvall, Eva Gustavsson,
Öglunda, Lennart
Johansson, Skövde,
Stig Gustavsson,
Skövde och LarsGöran Pettersson,
Ljungstorp.

Charlotta, Gert och Kerstin Lidberg deltog i dagens tipsrunda.
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Pensionärsträff 2004
Vid pensionärsträffen den 3 oktober 2004 fylldes bygdegården av sång, musik och minnen från
lanthandelns tid. Landgång och kaffe med tårta bjöds de 80 gästerna och redan när pensionärerna bänkade sig drog Carl-Axel Lindberg, ledare för PRO Norrmalms sång- och musikgrupp,
igång med dragspelsmusik, ackompanjerad av gitarristen Harry Löfgren.
- Sångkören består av 20 medlemmar och har funnits i över 30 år, fast namnet har varierat, berättade Carl-Axel Lindberg, som själv varit med i åtta år och nu leder gruppen. Sångsällskapet
uppträder i bygdegårdar, kyrkor och på äldreboenden. De sjöng med inlevelse för pensionärerna och
många sjöng med. Ett fint solo framfördes av en
tidigare ljungstorpsbo, Olle Andersson, som sjöng
”Fattig bonddräng”. Olle är mest känd för de äldre
ljungstorpsborna som ”Olle Ernst”, efter faderns
förnamn.

Pontus Nilszén tog pensionärerna med
till deras barndoms lanthandel.

Pontus Nilszén berättade om sin fars och farfars lanthandel i Varola. Linus Nilszén startade
lanthandeln 1891 och sonen Erik tog över 1928.
Idag är affären ett museum, uppbyggt av sonsonen
Pontus. Han berättade så att man nästan kunde
höra hur bjällran över butiksdörren pinglade till
när den öppnades och man steg in bland hyllorna
av specerier, fotogenkannor, flanellskjortor, träskor
och burkar med karameller och man mötte doften
av läder, snus och salt sill.

- På den tiden bockade man och sa ”tackar, tackar” och sålde sirap, socker och snus i lösvikt,
berättade han, men när ”knodden”, som var smeknamnet på expediten i affären, hade en ledig
stund, paketerade han på lagret. Med skopan fyllde han papperspåsar med gryn, bönor och
socker ur stora säckar. Med hjälp av kaffe gjorde man reklam för affären. Bönorna blandades
efter eget recept, rostades i Skövde och såldes som
”Nilszéns bästa”, alltid nyrostat. Konkurrensen var
hård. På en radie av två och en halv mil runt Varola
fanns 26 affärer på 1930-talet!
En utställning av emaljerade reklamskyltar och fina
plåtburkar med reklam för bland annat Tigerbrand
och Tomtebrus väckte minnen. Kåseriet avslutades
med dikten ”Den gamla handelsboden” av Ingrid
Tedin Hansson.
Ett gratislotteri avslutade festen och Nisse Petterson
rundade av med tack till arrangörerna och ett uppskattat knippe roliga historier.

PRO Norrmalms sång- och musikgrupp
underhöll på pensionärsfesten i bygdegården.
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Kabaré Karusell
En annorlunda teaterkväll blev det i bygdegården den 6 oktober 2004. Panikteatern från Uppsala uppförde sin föreställning Kabaré Karusell av Maud Nyberg.
Bygdegården var för en kväll
förvandlad till en typisk dansrestaurang anno 1947. Ett 80-tal
gäster ledsagades av hovmästaren
till borden, där servitriser i svart
och vitt bjöd gästerna välkomna
och serverade en härlig soppa
med bröd och dricka därtill. Ljusen glimmade i glasen och soppan
värmde när restaurang-ägaren och
sång- och dansmannen, spelad av
Ronald Brandel, lättsamt lotsade
oss in i 40-talsstämning med
välkända kupletter från denna tid.
Tillsammans med dansmannens
Erik Lidholm, Per-Anders Strand och Ronald
Brandel gästade bygdegården med föreställningen hustru och mor, spelad av Maud
Kabaré Karusell.
Nyberg och en mystisk främling,
Foto: Staffan Claesson spelad av Per-Anders Strand, rullades deras liv och vedermödor upp, väl kryddat med humoristiska sketcher. PerAnders Strands kvinnofigur var också ett mycket lyckat inslag i föreställningen.
Kapellmästaren, spelad av Erik Lidholm, följde väl på sitt piano svängningarna
i det smått tragikomiska
spelet.
Panikteatern ingår i Riksteatern som också samarbetar med Bygdegårdarnas
Riksförbund. Bygdegårdsföreningen stod för maten
och serveringen.

Trygve och Gunnel Lövoll och Anette Fernholt såg kvällens föreställning.
8

Premiär för Slöjd- och Hantverksmässa
Bygdegårdsföreningens första Slöjd- och Hantverksmässa hölls den 30 och
31 oktober 2004. Folk strömmade ut och in mellan kl 10 och 16 för att köpa
eller kanske bara titta på konsthantverk i form av broderade dukar, trasmattor, träslöjd, smycken, tomtar, fotografier, figurer av hästskosöm, halsdukar,
mössor och hälsoprodukter. Ett 20-tal utställare från
Skövde, Skara, Gökhem, Töreboda och många flera
platser - givetvis också från Ljungstorp - visade glatt
upp sina alster.
Då bygdegårdsföreningen startade 1965 bildades
också en syförening. Den har under åren tillverkat
mängder av textilt konsthantverk som sedan sålts
och lottats ut på syföreningsauktioner varje år i bygdegården. Medlemmarna i föreningen skänkte också
saker som såldes på auktionerna. Så småningom
tunnades intresset för virkade dukar och liknande ut
och det blev så att det som föreningsmedlemmarna Ingrid Strandhag sålde
skänkte till syföreningen fick de själva köpa på auk- sin make Stigs träslöjd.
tionen. För tre år sedan föddes idén att utveckla auktionen och istället anordna
en hantverksmässa och i höstas var det dags. Bygdegårdsföreningen annonserade och inbjöd utställare att hyra bord en eller två dagar. Många hörde av sig
och ett 15-tal kom och plockade upp sitt hantverk. Bygdegårdsföreningen stod
för lokalen och för kaffeserveringen. Det blev mycket lyckat. Besökarna möttes av en gemytlig
stämning och mängder av hantverk.
Både utställare och
bygdegårdsförening
var överens om att
om möjligt fortsätta
även nästa år. Så
hör av dig om du
vill hyra bord för att
sälja dina alster. Det
gäller att vara ute i
tid för att få plats!
Catarina Larsson målar på porslin. Att delta i bygdegårdens hantverksmässa var en självklarhet.
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Luciaﬁrande 2004

Ett traditionsenligt luciafirande blev det även detta år i bygdegården. Den 12
december 2004 kröntes Amanda Österberg till Lucia och skred in i den fullsatta,
nedsläckta salen. Tärnor, änglar, stjärngossar, tomtenisse och Staffan Stalledräng
tågade efter.
I år läste tärnorna och Lucia sina verser i en mikrofon. På så sätt framgick allt tydligt även till de som satt längst bort från scenen. Numera är utrymmet på scenen
idealiskt och man undrar hur alla barn fick plats på den gamla estraden!
I köket hade kaffet bryggts färdigt lagom till det att den sista tonen från luciasången klingat ut. Alla försåg sig med det hembakta som de deltagande barnens
föräldrar bidragit med. Efter fikat samlades alla barn på scenen och julklappar
delades ut.
Lotteri är en självklarhet vid luciafirandet och så var fallet även detta år. Flera
vinster hittade ägare innan Ulla-Britt Martinsson tackade alla medverkande och
hälsade God Jul och Gott Nytt År.

Lucian Amanda Österberg med följe lyste upp söndagseftermiddagen; tärnorna Lovisa
Gunnerek, Elsa Börjesson, Johanna Reinhold, Emilia Wikström, Melanie Söderlund, Jennie Reinhold, Sofie Nylén, Madeleine Lindström, Sara Österberg, Emma Andersson, Julia
Borg och Sanna Borg, änglarna Julia Gröndahl och Emelie Larsson, stjärngossarna Oskar Holm, Alfred Holm, Gustav Lindh, Anton Lindh och Willy Gröndahl, tomten Gabriel
Börjesson och Staffan Marcus Reinhold.
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Musikcafé 2005
Säga vad man vill, men visst har bygdegårdsföreningen en bredd i sitt
programutbud. Söndagen den 6 februari 2005 var det åter dags för Musikcafé, det tredje i ordningen. Även om rubriken Musikcafé är densamma för
alla tillfällen, så växlar sannerligen typen av underhållning. Första gången var kören
Disskanten här, andra gången
var det duon Gubes som underhöll och denna tredje gång
stod Joymakers från Göteborg
för underhållningen. Ett härligt gäng som spelade tradjazz
så huden knottrade sig. All of
me, Basin Street Blues och en
mängd andra kända jazzlåtar
Kakfaten var fyllda till brädden av hembakat då
smekte väggarna i bygdebygdegården var café för en dag.
gården och kröp in i oss. De
som på ett sådant sätt trakterade sina instrument var Kerstin Borgström,
vokalist och piano, Jan Stensson, banjo, Klas Nordenstam, trumpet, Klas
Virdemo, tuba, Lars Blomgren, trummor, Jan Lindahl, trombon och Arne
Marthinsson, saxofon.
Salen var fylld av
publik och visst blev
det extranummer! Allt
kaffebröd var hembakat och vinnare av den
fina duken som Astrid
Åstrand broderat blev
Inga Pettersson. Det
var en riktigt trevlig
eftermiddag i bygdegården.
Joymakers från Göteborg underhöll cafégästerna.
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BAR i bygdegården
Återigen var det dags för teater i bygdegården. Det var den 9 mars 2005
och föreställningen hette BAR och handlingen utspelades också i en bar,
där människor med olika livsöden möttes och ventilerade sina problem.
Mest handlade det om barägarna själva och relationen i deras äktenskap.
Handlingen skiftade stort från tid till annan och pjäsen växlade i nästan
svindlande fart mellan ljust och mörkt i livet. Skådespelarna Jörgen Thorsson och Carina Söderman från Skillinge Teater i Skåne, som gjorde alla
rollfigurerna, ”fyllde scenen” med sitt starka skådespeleri, inte minst med
sina röster. Föreställningen växlade mellan obehaglig och innerlig och fick
ett oväntat slut där hon påminde honom om att det var årsdagen av deras
sons död. Deras uppgörelse av det förflutna var hård och brutal, men slutet
blev ändå lyckligt. Föreställningen hade regisserats av Peter Zell och bygger på en pjäs av Jim Cartwrights.
Teaterkvällen var ett samarrangemang mellan Skara teaterförening och
Ljungstorps bygdegårdsförening, där Teaterföreningen hade engagerat
Skillinge Teater och bygdegårdsföreningen upplät
lokalen och stod för förtäring
och servering. Inte mindre
än 96 tallrikar ”dekorerades”
med pajer, grönsaker och
bröd och därtill dryck. Efter
föreställningen tackade Sten
Andersson, ordförande i
Skara teaterförening, skådespelarna med blommor. Det
var fullsatt i bygdegården
även denna teaterkväll.

Skådespelarna Carina Söderman
och Jörgen Thorsson spelade alla
roller i kvällens föreställning.
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Tipspromenad, våren 2005
Det var den 24 april 2005 och en frostig natt föregick den soliga dagen då
det var tipspromenad i bygdegården, anordnad i samarbete med Skövde
Nyheter och Skaraborgs Läns Tidning. Frågorna hade skrivits av familjen
Folke Holm som också stod
för serveringen. Våren var i
antågande och det var dags
att hänga tvättkläderna på
tork ute, så alla deltagare
fick ett paket med klädnypor
- och dessutom tandborstar
- skänkta av Gösta Johansson i Svea.
Antal deltagare var 63 och
Lennart Hofling segrade med Barbro Åkerström, Lennart Hofling och Valdetolv rätt. Övriga vinster dela- mar Svensson, alla från Skara, lyckades väl med
des mellan Valdemar Svens- frågorna. Lennart Hofling segrade med 12 rätt.
son, Sonja Almevad, Gunnar
Andersson, Lennart Karlsson, Signild Larsson och Kerstin Nilsson.
Lotterna fick en strykande åtgång och många lyckliga gick hem med vårblommor till den
egna täppan.

Avkoppling på altanen efter avklarad
promenad.
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Valborgsmässoﬁrande 2005
Som den mångåriga traditionen bjuder lät vi april månads slut och starten på våren vara
skäl till firande vid bygdegården. Vintern hade varit lite märklig; barmark och plusgrader i
januari och därtill den våldsamma stormen Gudrun, som bara fällde enstaka granar på Billingen, till skillnad från den katastrof som skogen i Småland drabbades av. I februari och
mars kom däremot köld och kyla i rikliga mängder, vilket gav bra möjligheter till att åka
skidor, dock inte i den stora och organiserade form som de första bygdegårdsentusiasterna
sysslade med på 60-talet. April månad hade sina sol- och värmeperioder så man började
ana att en ny årstid var på gång.
Kl. 19.30 samlades de första vårfirarna och möttes av en liten tipspromenad med frågor
om upphovsmän till mer eller mindre kända citat. Efter avklarad runda serverades varm
korv och som bonus fick deltagarna varsin tandborste och ett set klädnypor i trä. Några
minuter efter åtta tändes brasan, som var av ordinär Ljungstorpsstorlek, med ett dånliknande ”slosch”. Årets ”tändare” hade inte, som förre ordföranden Folke Holm, lyssnat till
lokalradion där man varnade för att tända majbrasorna med hjälp av bensin. Allt förlöpte
dock väl och brasan brann lika fint som förra året.
Ordförande Ulla-Britt Martinsson hälsade välkommen varefter de obligatoriska sångbladen med ”Vintern ra…” kom fram. Ljungstorps Grand Old Man: Nisse Petterson, (91),
höll ett fint tal och lovade att komma tillbaka om nio år om vi vill höra honom hålla
vårtalet då också. Det vill vi! För de riktigt vårsångsfrälsta gavs möjlighet att även sjunga
”Sköna Maj”, som vanligt utan not- och textblad. Därefter gick vi in i bygdegården och
serverades kaffe och kakor och utbytte trevligt småprat med ljungstorpsgrannar och
utsocknes. En tävling med förvrängda namn på
maträtter lockade till muntra skratt: vad sägs om
”Olstekt hexfile” eller ”Nykräkta koftor”? Två
lotterier med fina mat- och fruktkorgar och läckra
chokladkartonger gick åt snabbt.
Vid halvtiotiden gick våra gäster och vi satte igång
med disk och städning, även detta år utan alltför
nedsmutsade golv. Det var verkligen en bra nyordning att flytta brasan från kohagen och lägga den
så att vårentusiasterna kan stå på gräsmattan och
njuta av flammorna. När vi senare gick hem syntes
bara en svag glöd i askhögen.
För Festkommittén,
Hans Holmqvist
Nisse Petterson, (91), höll ett fint tal och lovade att
komma tillbaka om nio år.
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Kaffeservering under Valledag
Under årets Vallehelg var bygdegården uthyrd för bröllop på lördagen. På söndagen, den 22 maj 2005, stod
dock Ulla-Britt Martinsson och Inez Lanz Persson redo
att servera de förbipasserande kaffe med tilltugg.

Gudstjänst 2005
Det var tredje söndagen efter trefaldighet, solsken och den skira grönskan och de vita
gardinerna utgjorde som vanligt altartavla i bygdegården då kyrkoherde emeritus
Göte Dahlquist höll betraktelsen över söndagens bibeltext om den förlorade sonen.
Det handlade som vi säkert minns om två söner. Den ene sonen stannade hemma, men
den andre frigjorde sig, tog ut sitt farsarv i förskott och
reste långt bort, där han slösade bort allt han hade fått.
Han ångrade så småningom sitt utesvävande liv och
återvände hem. Han mötte sin far med orden ”Jag är
inte värd att kallas din son. Låt mig få bli daglönare.”
Men fadern välkomnade honom, bad om rena kläder
till sonen och sa till om att slakta den gödda kalven.
Detta tyckte inte den andre sonen om, han som hade
stannat hemma. Missköta sig så och ändå bli välkomnad hem av fadern. Han tyckte nog att han själv var lite
förmer än sin slarvige bror. Men den slarvige ångrade
sig och det var nog. Texten säger att nåd ges inte efter
förtjänst eller meriter. Den är inte rättvis på det sättet. Och hemmasöner kan vara ”långt borta” fast de är
hemma… Där fick vi lite att tänka på när vi dömer vår
nästa.
Gudstjänsten inramades av psalmsång med Jennifer
Lidgren vid pianot. Birgitta Sträng var kyrkvärd. Som
postludium spelade Jennifer Lidgren på piano och Arne
Marthinsson
på saxofon ”En vänlig grönskas rika dräkt”.
Därefter serverades de 20-talet gudstjänstbesökarna kaffe med dopp och Jennifer och Arne
framförde till det den vackra melodin Amazing
grace.
Kyrkoherde emeritus Göte
Dahlquist höll betraktelsen
över söndagens bibeltext.

Gudstjänstbesökare i bygdegården.
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Midsommarﬁrande 2005
För en gång skull hängde inte regnet i luften på midsommarafton den 24 juni 2005. Istället
sken solen från en klarblå himmel och temperaturen var ytterst behaglig.
Många ville åka traktor till firandet. Vagnen bakom både Ingvar Fernholts och Joachim Larssons traktorer fylldes snabbt av förväntansfulla midsommarfirare. Det visade sig att det var många fler än de traktorburna som ville fira. Gräsmattan bakom bygdegården
var full av uppåt 200 personer då Ulla-Britt Martinsson
hälsade alla välkomna och föreslog ett fyrfaldigt leve för
midsommarstången.
Marianne Roos Falk ledde dansen från bygdegårdens altan
och många var de som rycktes med i ringlekarna. Betydligt
fler valde dock att avstå från att svänga sina ben.
Efter dans fanns möjlighet för alla barn att deltaga i lagtävlingar som leddes av Arne Martinsson. Det gällde att hoppa
säck och att bära en potatis på en sked. Det visade sig att
de båda lagen var lika kvicka och alla deltagare belönades
med priser.
Spel och lekar är ett måste på
Festkommittén som anordnar midsommarfirandet hade
midsommar i Ljungstorp!
ordnat bollkastning och chokladhjul. Många var de barn
och ungdomar – men även en del vuxna – som hade turen på sin sida och vann en godispåse
eller chokladask.
Ulla-Britt Martinsson bad åter om uppmärksamheten. Det var dags för godisregn. Godiset regnade från altanen ut över
gräsmattan till alla barns
stora förtjusning.
Avslutningsvis serverades
kaffe och bakelse inne i
bygdegården.

Tjo och tjim kring
midsommarstången i
bygdegården.
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Ljungstorps Bygdegård 40 år
40 år. En väldans många år i en förenings totala existens. 1965 samlades ett
antal ljungstorpare och beslutade att bilda en förening och samtidigt införskaffa en lokal. Historien om köpet av en barack i Karlsborg, vilken fick
agera samlingslokal och som sedan under årens lopp förbättrats, byggts ut
och byggts om, är en klassiker vid det här laget.
I föreningens barndom var
de flesta ljungstorpsbor
engagerade i föreningens
väl och ve och när något
hände i bygdegården gick
folk man ur huse, kom till
bygdegården och hade en
rolig stund.
Föreningen har under alla

Ljungstorpsdräkten växte fram vid träffar i bygdeår endast haft fyra ordgården.

förande. Emil Holm höll
i klubban vid starten 1965 och lämnade över till Carl Ferm 1970. Calle
innehade klubban i rekordmånga år; i 28 år, fram till 1998, då han lämnade
stafettpinnen vidare till Folke Holm. Folke i sin tur lämnade vidare till
Ulla-Britt Martinsson 2003, som är föreningens ordförande idag. Naturligtvis har det mesta på verksamhetssidan hänt under Calles 28-åriga
ordförandeperiod. Under denna tid har vid bygdegården - förutom alla årliga traditioner såsom
luciafirande, auktioner,
midsommarfirande
och mycket annat - anordnats tre succéartade
Bygdegårdens Dag, de
fem revyerna Lunsabingen har spelats för
fulla hus och Ljungstorps-dräkten har växt
fram i bygdegården.
Revygänget hälsar publiken välkommen.
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Den senaste riktigt stora
milstolpen i bygdegårdens
historia är naturligtvis
om- och tillbyggnaden
1999. Den gamla baracken
som hängt med från första
början och som betytt så
mycket för verksamheten
fick tacka för sig och lämna
över till en modern mittsektion, bättre anpassad för
Den nyrenoverade bygdegården invigdes 1999.
dagens verksamhet. De två
sidosektionerna finns dock fortfarande kvar, om än något förändrade.
Att bygdegården byggdes om har märkts i frekvensen av det som är mycket
viktigt för föreningens överlevnad – uthyrningarna. I alla år har bygdegården funnits tillgänglig för alla som velat ha en lokal för ett femtioårskalas,
ett möte, en enklare fest eller ett bröllop. Antalet bröllopsfester har skjutit i
höjden sedan renoveringen och Ljungstorps Bygdegård är idag en självklar
lokal för många brudpars bröllopsfest.
Ljungstorps Bygdegård och bygdegårdsföreningen fortsätter att utvecklas
och förändras. En förening som vill överleva, måste hänga med i utvecklingen och våga ta till nya grepp och anamma nya idéer.
Hur går det då för föreningen i framtiden? Tyvärr är antalet ungdomar som
vill vara med i verksamheten låg. Vi får dock hoppas att de barn som idag
dansar kring midsommarstången kommer att driva bygdegårdsföreningen
vidare i framtiden, så att ett 80årsjubileum är en självklarhet
när ytterligare 40 år passerat!

Bygdegårdens framtid?
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Verksamhetsberättelse för

Ljungstorps Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 2004.
Föreningen har anordnat följande tillställningar under året:
11 feb
6 mars
15 april
20 april
30 april
2 maj
9 maj
16 maj
25 juni
6 aug
4 sept
19 sept
3 okt
6 okt
30-31 okt
13 nov
19 nov
12 dec

Flickbastu under skolans februarilov
50-talsfest
Teater: Tangotanten
Vårstädning
Valborgsmässofirande
Gudstjänst
Tipspromenad
Musikcafé med DISSkanten
Midsommarfirande
Grillafton
Lösöreauktion
Tipspromenad
Pensionärsträff
Teater: Kabaré Karusell
Slöjd- och Hantverksmässa
Höststädning
PUB
Lucia

Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har, förutom årsmöte, haft 4 protokollförda
möten - den 9 februari, 7 juni, 30 augusti, 25 oktober.
Årsmötet 2004 hölls den 1 mars.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd 23 gånger till privatpersoner, 52 gånger
till föreningar och 4 gånger till företag, sammanlagt 79 gånger.
Under 2004 var antalet medlemmar i Ljungstorps Bygdegårdsförening 175 st.
Bastun har varit öppen vid 52 tillfällen för sammanlagt 143 badande. Bygdegårdsföreningen har i samarbete med studieförbund hållits kurser i resp Qi Gong och Yoga.
Ljungstorpabla´t kom ut för 12:e året.
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. 0511-60100
och anmäl dig. Ett års medlemskap kostar 100 kronor.
Följande 177 personer var medlemmar sommaren 2005. 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
Apell Sven-Olof
Apell Oscarsson Gun
Arfwidsson Sten
Berglund Eva
Berglund Karl-Erik
Bergström Susanne
Björk Gun-Britt
Björk Morgan
Blomster Eva
Borg Anders
Brage Alf
Brindberg Ann-Sofie
Brindberg Lars
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Buskas Thomas
Börjesson Johan
Börjesson Niclas
Börjesson Susanna
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
Gunnerek Jonas
Gustafsson Camilla
Gustafsson Dagmar
Gustavsson Agne
Gustavsson Anders
Gustavsson Bernt
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 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 Inga
Johansson Knut
Johansson Madeleine
Johansson Monica
Johansson Per-David
Johansson Roland

Johansson Rune
Johansson Sara
Josefsson Signe
Karlsson Gunnel
Karlsson Gösta
Karlsson Karl-Erik
Karlsson Lennart
Karlsson Linnéa
Karlsson Nanny
Karlsson Torbjörn
Kjellén Mats
Kjellkvist Ireén
Koho Laaksonen Arja
Koszinowski Monica
Koszinowski Siegfried
Laaksonen Ari
Lans-Persson Inez
Larsson Joachim
Lefvander Eva
Lidberg Kerstin
Lindberg Christina
Lindberg Per-Olof
Lindström Bertil
Lindström Birgitta
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 Christer
Pettersson Inga
Pettersson Lars-Göran
Pettersson Marie
Pettersson Nils
Pettersson Susanne
Reinhold Helena
Reinhold Mikael
Rytterlund Gudrun

Sjölin Gunnar
Storm Ingvor
Storm Mikael
Storm Stellan
Storm Tord
Strandhag Jessica
Sträng Arne
Sträng Birgitta
Sundberg Stig
Säll Ingeborg
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 abete!

Kontakta kassör Arja Koho Laaksonen 0511-60100.

Välkommen som medlem!
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Informationssidan
Hyrespriser m.m. är beslutade av 2005 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.) 1200:-,
halvdag (upp till 5 tim.) 600:• Övriga veckodagar: heldag (mer än 5 tim.) 880:-, halvdag (upp till 5 tim.) 440:• Tillägg för hyra av högtalaranläggning 500:Hyra av enbart källare eller kök:
• Fredag, lördag, helgdagsafton eller helgdag: heldag (mer än 5 tim.) 480:-,
halvdag (upp till 5 tim.) 240:• Övriga veckodagar: heldag (mer än 5 tim.) 330:-, halvdag (upp till 5 tim.) 165: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 - 25:- / 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 års 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
2005-2006
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 140:- I MÅNADEN!
(Gäller 12-månaders prenumeration)

RING 0500-77 02 72

