Medlemsblad för
Ljungstorps Bygdegårdsförening

2006

Försenade...
Som ni uppmärksamma medlemmar märkt har årets utgåva av Ljungstorpabla’t blivit kraftigt försenad. Vi har låtit årtalet 2006 pryda omslaget, trots
att bladet kommer ut först 2007. Anledningarna till förseningen är många
och den största är naturligtvis tidsbrist samt vissa nödvändiga omprioriteringar. Vi två som skriver tycker att det är roligt att göra Ljungstorpabla’t,
men vi ser gärna att vi blir fler inför kommande nummer. Hör av dig om du
vill hjälpa till!
Trots att många träffar och aktiviteter ägt rum i bygdegården efter det att
slutdatum för detta nummers innehåll passerat, har vi valt att lämna dessa
till 2007 års utgåva. Vi hoppas att vi då klarar utgivningen lite bättre än den
här gången…! Detta nummer innefattar tiden fr.o.m. bygdegårdens dag i
augusti 2005 t.o.m. midsommar 2006.
I årets upplaga av Ljungstorpabla’t bjuder vi på artiklar och referat från
bland annat bygdegårdens dag då vi också firade föreningens 40-årsjubiléum, ett nytt besök av den riksbekante trubaduren Jan-Olof Andersson,
teaterföreställningarna ”Pärlor och örhängen” och ”Solutgång” samt alla
traditionella sammankomster.
Vi hoppas att du ska ha glädje av årets utgåva. Välkommen att läsa ännu ett
nummer av Ljungstorpabla’t!
Verna Andersson och Peter Holm
Verna Andersson
Ljungstorp Röset
532 73 VARNHEM
verna.andersson@spray.se
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Peter Holm
Marumsgatan 4
532 32 SKARA
peter.holm@skara.sap.se

Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar!
Ljungstorps Bygdegårdsförening har fått en ny ordförande. Jag blev vald
vid årsmötet 2006 och har nu i snart ett år hunnit verka för föreningens
bästa. Då jag blev vald önskade jag att arbetsfördelningen i föreningen
skulle spridas på så många medlemmar som möjligt. Vi är på rätt väg vad gäller detta, men vi har
en bit kvar och med fler som engagerar sig i bygdegården och med en jämnare arbetsfördelning,
hoppas jag att vi ska kunna skapa en förening där alla känner sig delaktiga och där chansen att
påverka verksamheten är stor.
Jag tog över som ordförande efter Ulla-Britt Martinsson. Hon hade då hållit i klubban i två år.
Under Ulla-Britts ordförandeskap tillkom Slöjd- och Hantverksmässan som ett naturligt inslag
i föreningens program. Detta har blivit en aktivitet som lockat många besökare till bygdegården
från Skaraborgs alla hörn. Föreningen mottog under Ulla-Britts ordförandeskap Miljökvitto 2 och
3 av Bygdegårdarnas Riksförbund. De tre (Miljökvitto 1 fick vi redan år 2000) sitter nu på en av
väggarna i bygdegården. Naturligtvis ska vi nu se till att vi även i fortsättningen lever upp till det
som gav oss de tre kvittona. Ett stort tack till dig Ulla-Britt för din tid som ordförande!
Jag är tredje generationen Holm som är ordförande för bygdegårdsföreningen i Ljungstorp.
Min farfar Emil blev vald till ordförande 1965 då ideella krafter gick samman och uppförde
den ursprungliga bygdegården i Ljungstorp. Efter Carl Ferm som var ordförande 1970 till 1998
valdes min far Folke till ordförande för föreningen, en post som han innehade till 2004. Under
hans tid totalrenoverades bygdegården. Jag kan inte lova att något så stort kommer att hända med
byggnaden under min period som ordförande. Jag hoppas dock att föreningen ska utvecklas och
säkras för framtiden.
Ljungstorps Bygdegårdsförening har ett väl fungerande årsprogram och vi kommer till stora
delar att arbeta vidare med de inarbetade aktiviteterna och träffarna. Vi måste dock ha mod att
tillåta förändring av programmet. Vi måste våga nytt och på ett nytt sätt se på hur vi får människor att komma till bygdegården i Ljungstorp.
En nygammal verksamhet uppstod i bygdegården i höstas. Pub-stafettpinnen som Anette och Ingvar Fernholt lämnade över 2005, togs i november 2006 över av Barbro och Roland och Margaretha och Folke Holm. Det är skönt att verksamheten fortskrider och utvecklas!
Även själva bygdegården har genomgått viss uppfräschning under året som gått. Många frivilliga
krafter har hjälpt till med bl.a. målning, diverse reparationer och förbättringar av olika slag. Tack
för era insatser!
Jag hoppas nu att vi alla kan hjälpas åt och se till att verksamheten under 2007 blir lika bra som
under alla tidigare år!
Välkommen att engagera dig!

Peter Holm
ordförande i Ljungstorps Bygdegårdsförening
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I samband med att Ljungstorps Bygdegård fyllde 40 år 2005, passade bygdegårdsföreningen på att ställa till med en heldags fest som också fick bli en bygdegårdens dag.
Liksom 1993, 1995 och 1997 öppnades bygdegården för en dag full av aktiviteter.
En solig dag i augusti 2005 drar arbetsgänget i
bygdegården igång. Det ska bli Bygdegårdens
Dag. Det krävs många tunga lyft av ställningar
och presseningar för att få alla attraktioner på
plats. På bilden
syns Ola Nordström, Roland
Holm, Lars-Göran Pettersson
och Egon Holm.

I tidig timma kokades gröten,
äggen och kaffe i köket och här
står frukostbordet dukat. En strid ström hungriga morgonbesökare
passerade det välförsedda frukostbordet.
Under frukosten underhöll Annika Lidberg
och Ingemar Bengtsson med vacker sång
och musik.
Alf Brage hade under sommaren samlat in
och prismärkt gamla saker och åtgången var
stor på tavlor, porslin, böcker och mycket
mera i loppistältet.
Alfs medarbetare Emilia och Alfred Wikström sålde gamla saker enligt skylten ”hutlöst
billigt”.
Även Skara kommun var representerad och
kommunalrådet Barbro Hassel överlämnade
blommor till ordföranden Ulla-Britt Martinsson.
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Attraktionerna lockade.
Här gällde det att träffa
burkarna.

Inez Lanz Persson var
cafévärdinna och serverade kaffe med hembakat dopp.

Pannekakelunch! Egon, Roland, Folke, Barbro
och Margaretha Holm och Lars-Göran Pettersson stod för gräddning och servering av
”Holmapojkas pannekaker”. Kön var lång till
Ljungstorps godaste pannekaker!

Anette Fernholt
sålde lotter…
…medan tradjazzbandet Joymakers
förhöjde stämningen
med gamla härliga
låtar.
Damer i svepande röda kjolar och svartvita herrar – en
mycket njutbar uppvisning av dansgruppen Sannko
Luvan förnöjde publiken under björkarna.

Under överinseende av Sten Arfwidsson övade besökarna prickskkytte. Här koncentrerar sig den skickliga
skytten Gun Apell inför det avgörande skottet.
5

Det är inte allom givet att kunna berätta västgötahistorer på
dialekt men komikern Owe Hellström han kunde. Han underhöll också med sång till gitarr.

Ponnyridning var ett populärt inslag för de
lite mindre. På ponnyn sitter Klara Lycken, 6
år. Irene Lycken höll i ponnyridningen.

Dursextetten var ett härligt gäng som underhöll med
folkmusik.

Stolar och bänkar stod utställda under
björkarna på baksidan av bygdegården. Här
kunde besökarna slå sig ned och njuta av allt
det som utspelade sig på altanen, som för
dagen fick fungera som scen.

Detta var väl toppen för de yngre! Godisregn, serverat av Arne Martinsson.
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Så blev det kväll och jubileumsmiddag! Här ser vi
Ola Nordström, Birgitta och Bertil Lindström och
kvällens underhållare ”Hemmalaget”, som låter sig
väl smaka av maten.
Nisse Pettersson
förhöjde stämningen
med många roliga
historier.
Vid detta högtidliga tillfälle
passade ordföranden för
bygdegårdsdistriktet, Sören
Pettersson, på
att överlämna
kvalitetsutmärkelsen Miljökvitto 2 och 3 och en vackert inramad Miljöpolicy till föreningen. Detta som ett bevis på
föreningens miljöarbete i bygdegården. Ulla-Britt Martinsson tog emot utmärkelsen.
Sten Arfwidsson mäter med militärisk noggrannhet drinkarna i baren.

Denna festliga dag avslutades med dans.

Dags att städa efter Bygdegårdens Dag.
Alla var trötta, men känslan som vägde över
var en stor glädje över gårdagens lyckade
tillställning!
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Lösöreauktionen 2005
Varje år är ovissheten inför lösöresauktionen stor. ”Ska vi få ihop tillräckligt med auktionsgods eller tvingas vi ställa in i år?”, är en fråga som mal
i huvudet på dem som arbetar med auktionen. Det som ser glest ut i början
av sommaren visar sig dock bli en diger samling mot slutet av augusti.
Så även detta år. Barbro och Roland Holm gjorde med sin hästkärra ett
stort antal turer och möbler trixades ned genom vindsluckor och upp ur
källarprång och lördagen den 3 september 2005 var planen bakom bygdegården fylld med både stora och små fynd och köpglada människor strömmade till.
Bland krukor, bord och karotter fanns några fina möbler, bl.a. två antika
soffor, den ena med tillhörande stolar och bord. Tyvärr är suget efter antika
möbler inte vad det har varit. Sofforna var mycket svårsålda.
Det är snarare de många ”fyndlådorna” som lockar. En dyrgrip i en låda
kan hjälpa till att trissa upp priset till ett som slutar långt över vad som får
betalas för både soffa, bord
och stolar.
Inne i bygdegården sålde
Emilia Wikström böcker
och från köket serverades
kaffe och korv. Och som
efter varje auktion; trots att
budgivningen var trög när
det gällde möblerna, blev
föreningen nöjd med resultatet.

Lars-Göran Pettersson auktionerade ut både stolar, bord
och ett stort antal lådor med
diverse fynd.
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Kabaré i bygdegården:
Pärlor och örhängen
Festligt. Folkligt. Fullsatt. Så skrev lokaltidningarna efter succén i bygdegården den 20
september 2005 då Riksteatern bjöd på en musikalisk kabaré bland gamla örhängen från
första delen av 1900-talet. Tidningarna talade verkligen sanning och salen var fylld av
glädje.
Musikerna Stig Granberg (trumpet, banjo, gitarr), Kajtek Wojciechowski (klarinett, sax,
dragspel), Hasse Larsson (kontrabas, elbas) och skådespelaren Ulf Isenborg blev så uppskattade att folk stod upp och applåderade. Alla sjöng med i kupletter, swing och schlagers
och ”Milord”, ”Gamla Nordsjön”, ”Det är grabben med choklad i” ljöd så att väggarna
bågnade.
Musikerna har spelat med många kända artister – Lasse Berghagen, Gösta Linderholm,
Anna-Lena Löfgren, Cornelis Vreeswijk och Leif Kronlunds storband, för att nämna
några. Skådespelaren Ulf Isenborg är känd från TV och har medverkat i flera av Riksteaterns uppsättningar.
Detta var en helkväll i bygdegården som det talades om länge.
Bygdegårdsföreningen stod för servering av landgång med dryck, kaffe och kaka. Medarrangör var Skara Teaterförening.

Stig Granberg, Ulf Isenborg och Hasse Larsson (samt Kajtek Wojciechowski som saknas
på fotot) roade en fullsatt bygdegård.
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Tipspromenad hösten 2005
Tipspromenaden i Ljungstorp går på historisk känd mark. Vi vandrar på
den gamla kungsvägen över Billingen vid vilken folk bott i många hundra
år, viker av in på en liten väg vid den gamla gården Ivarstorp mot Uppsala
och Altorp och passerar då ett bronsåldersröse. Sista delen av vandringen
går på järnvägsbanken där Axevallatåget började tuffa och gå 1904. Det är
en innehållsrik vandring i vacker natur och många tidsepoker att fundera
över, förutom de tolv frågorna förstås och möten med andra vandrare.
Det var 58 personer som i ett strålande väder deltog söndagen den 25 september 2005. Ingen lyckades få 12 rätt, men Hanna Pettersson hade 11 rätta
svar, tätt följd av Ami Pettersson och Axel Leijon på en delad andra plats
och Sven-Åke Nilsson på tredje plats.
Kaffe med dopp smakade gott efter vandringen och en fotoutställning av
Erik Andersson, Gårdsjö, kunde beses i bygdegården.

Ett gäng vandrare som deltog i bygdegårdsföreningens tipspromenad, hösten 2005.
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Pensionärsträff 2005
Det var en riktigt vacker höstdag den 2 oktober 2005 då ett
femtiotal pensionärer hälsades välkomna till bygdegården. Salen
fylldes av glatt språkande människor och många gamla minnen ventilerades. Landgång och kaffe med tårta bjöds och även
underhållning serverades. Det var Håkan Wallgren från Skövde
som framförde visor och sånger till gitarr i ett program kallat ”Ur den svenska sångboken…”. Ett lågmält och fint program
med visor av Evert Taube, Cornelis Vreeswijk, Ulf Lundell med
flera, men också egna tonsättningar.
Ett gratislotteri hade anordnats och vinsterna var blommor.
Nisse Petterson tackade för den trivsamma stunden och avslutade, som han brukar, med några roliga historier.

I förgrunden lyssnar Gunnar Andersson, Anders och Sara Johansson, Anna Andersson och Ann-Marie Andersson, Skövde, till trubaduren Håkan Wallgren.
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Vegetarisk lunch 2005
Vad passar bättre när årets skörd är inbärgad än en vegetarisk lunch?
Söndagen den 16 oktober 2005 dukades bordet upp i bygdegården. Det var
Gudrun Rytterlund Nordström från Varnhem som lagat delikatesserna.
Vegetarisk mat äter man först med ögonen – det är så vackra färger med
allt det ”gröna” som sannerligen inte bara är grönt. Så tar man lite av varje
för att smaka, för ofta är det lite främmande för dem som inte dagligen äter
vegetariskt. Men gissa om matgästerna ”backade”, som man säger när man
menar att ta en portion till. Alla fann de sina favoriter bland rotsakssoppa,
varm potatis och rotfruktssallad, palsternackspaté, varm couscoussallad,
böngryta med pasta och därtill en knaprig sallad.
Säkert var alla gäster lika mätta som efter en köttmåltid och känslan att ha
ätit nyttig mat var inte dum den heller.

Caroline Buskas, Astrid Åstrand och Dagmar Gustavsson fyller tallrikarna med
vegatariska läckerheter.
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Musikcafé med Jan-Olof Andersson
”En märklig man, en bekant till oss…” skaldade Nils Ferlin. Vi instämmer trots
att Ferlin tänkte på någon annan. Vi tänker på Jan-Olof Andersson, som också
sjöng denna visa i bygdegården en eftermiddag i november 2005. Det blev återigen en oförglömlig stund. Det är roligt att framhålla att Jan-Olof är ”en bekant till
oss”, eftersom han tillbringat en del tid i Ljungstorp i sin barndom. Hans farfar
ägde marken där bygdegården står idag och Jan Olofs farbror, Gunnar Andersson
med hustru Anna, skänkte marken till bygdegårdsföreningen.
Jan-Olof sjöng visor till eget gitarrackompanjemang av bland annat Olle Adolphson, Alf Hambe och Birger Sjöberg, men också egna visor och kompositioner
t.ex. ”Så blev det åter höst”. Han lyssnar mycket på musik och har inspirerats av
bland andra Ulrik Neumann och Banjo-Lasse som han ”studerat” och han säger
”hele gubben var musik, han spelade allt”, och man hör hur Jan-Olof söker och tar
till sig det där äkta ”soundet”. Jan-Olof bor i Stockholm och är känd från TV och
många andra scener i Sverige för sitt utomordentligt skickliga gitarrspel och sin
sång.
Han läste också dikter ur Knut
Roland Holms ”Samlade västgötadikter” som han fick första
gången han framträdde i bygdegården. Jan-Olof har inte glömt
sin västgötska. En av dikterna
heter ”Stället”. Betoningen på de
återkommande ”jorå” satt som
den skulle. ”Stôva har ja ärvt å
far å, bor här nu på äldre dar å,
klocka har ja fått å mor å, jorå
jorå jorå jorå. Men sôm sagt va,
här där bor ja, å dä dôver allt dä
tror ja, å här släpar ja å bär å,
jorå jorå närå närå”.
Ett 60-tal gäster njöt av framträdandet och av kaffe med hembakt dopp.
Jan-Olof Andersson sjöng och
roade i Ljungstorp.
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Slöjd- och hantverksmässan 2005
Det var en självklarhet att anordna en repris av succén från 2004! Sista helgen i oktober 2005 anlände ett 20-tal hantverkare och slöjdare till bygdegården. På av bygdegårdsföreningen uppställda bord kunde man snart finna
målat porslin, trasmattor, smycken, figurer av hästskosöm, naturkosmetika,
broderade dukar, träslöjd och mycket annat som formats av kluriga fingrar
och ett stort tålamod.
Detta år anordnades slöjd- och hantverksmässan samtidigt som Skara kommuns årligen återkommande kulturvecka och extra publicitet i samband
med detta drog förmodligen flera av besökarna också till bygdegården
dessa två dagar.
En av utställarna på mässan var Ingrid Johansson från Falköping. Ingrid
kallar sitt eget hantverk för ”småpyssel” och det består främst av snäckor,
magneter och målade ljus – allt format och målat på ett finurligt sätt.
Detta år hade Ingrid sju olika evenemang inbokade före jul. Utställningen
i Ljungstorp var höstens första och det var första gången hon deltog på
mässan i Ljungstorps bygdegård.
Bygdegårdsföreningen stod för
kaffe till alla besökare som ville
mätta mer än ögonen vid sitt besök
på slöjd- och hantverksmässan.

Ingrid Johansson från Falköping
var en av deltagarna i slöjd- och
hantverksmässan.
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Fernholts tackade för sig
Under 14 år har familjen
Fernholt ansvarat för bygdegårdsföreningens pub, ett arrangemang som varit mycket
uppskattat. Anette och Ingvar
Fernholt valde att låta puben
den 25 november 2005 bli
den sista som de höll sin
hand över. De gjorde detta
genom att välkomna bygdens folk till bygdegården
och själva bjuda på allt som
serverades denna kväll.
Salen fylldes som vanligt
med glada människor och
stämningen var på topp.

Efter 14 års pub-verksamhet tackade
Anette och Ingvar Fernholt för sig.

Anettes och Ingvars sista pub
blev också ett ordentligt firande av Ingvars 60 år som han fyllde någon månad senare.

Anette och Ingvar lämnar nu
över till andra att driva puben
vidare. Och redan i november
ett år senare återuppstod puben
med hjälp av nya krafter. Mer
om detta i nästa års utgåva av
Ljungstorpabla’t.
Ett stort TACK från bygdegårdsföreningen till Anette och
Ingvar för allt arbete ni har lagt
ner i samband med alla glada
pubkvällar i bygdegården!
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Luciaﬁrande 2005
En fullsatt bygdegård. Förväntansfulla föräldrar, syskon och andra anhöriga.
Det var åter dags för luciafirande i Ljungstorp och datumet var den 11 december 2005.
Sofie Nylén stod på tur att få ikläda sig lucians attribut och lära sig ljusdrottningens egna verser. Hon följdes av tärnor, änglar, stjärngossar, tomtar och
Staffan Stalledräng. Alla barnen sjöng och verser lästes av lucia och tärnor.
Som vanligt fanns utrymme för åskådarna att föreviga ögonblicket på foto. Av
fotoblixtarna att döma kommer familjealbumen att bli fyllda av bilder på barn
och barnbarn med ljus och tomteluvor.
Efter avslutande sång och uttåg pockade kaffekopparna och saftglasen på uppmärksamheten. Alla njöt av stunden och utanför blev det allt mörkare. Julen
stod nu verkligen för dörren.

Lucian Sofie Nylén med följe spred glädje i bygdegården i luciatid. Sofie följdes
av tärnorna Mellanie Söderlund, Johanna Reinhold, Saga Laursen, Julia Borg,
Sara Österberg, Elsa Börjesson, Emma Andersson, Sanna Borg, Malin Andersson, Emilia Wikström och Jennie Reinhold, änglarna Julia Gröndahl och Emelie
Larsson, tomtarna Erik Österberg och Gabriel Börjesson, stjärngossarna Willy
Gröndahl, Anton Lindh och Mattias Larsson och Gustav Lindh som Staffan.
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Gärdestads musik i bygdegården
Sångensemblen Amanda förgyllde en januarikväll 2006 i bygdegården. Det handlade om längtan till stjärnor, solen och en egen måne, om att inte alltid hitta hem
på jorden och om kärlekens olika ansikten. Så stod det i programbladet.
Publiken, som var fulltalig, fick en stämningsfylld kväll med mycket eftertanke.
Det var Simon Ljungman och Anci Hjulström som tillsammans framförde en
musikalisk väv av Kenneth
och Ted Gärdestads texter
och musik. Dekoren var
enkel och bestod i stort sett
bara av en jordglob och en
måne. Människan, existensen, det svåra och fantastiska att vara människa och
utblickar mot universum
– det handlade om stora
frågor. Simon sång och
gitarr och Anci sång och
viola skapade en förtätad
stämning. ”Sol, vind och
vatten”, ”För kärlekens
skull”, ”Satellit”, ”UniAnci Hjulström och Simon Ljungman framförde sånger av
versum” och ”I den stora
sorgens famn” var några av Ted Gärdestad på ett mycket stämningsfullt sätt.
sångerna som framfördes.
Det lekamliga denna kväll bestod
av en härlig tallrik med vackert
upplagd rostbiff, skinka, potatissallad och grönsaker med rosenbröd.
Efteråt kaffe och kaka.

17

Tipspromenad våren 2006
Det var 23 april som var datumet för vårens tipspromenad med start och mål vid
bygdegården. Vissa år har slutet av årets fjärde månad bjudit på riktig sommarvärme, men i år var det annorlunda. Vintern försökte fortfarande hålla naturen i sitt
grepp och det var på gränsen att den något tunnare vårjackan kunde ersätta den
något tjockare vintervarianten under promenaden.
Trots det något kyliga vädret var 51 personer beredda att ge sig ut i tipsspåret.
Barbro och Roland Holm och Anne-Marie och Lars-Göran Pettersson hade konstruerat 12 kluriga frågor som rörde allt från länders flaggor till Filminstitutets
nya VD. Roland och Lars-Göran sålde och rättade startbrickorna och Barbro och
Anne-Marie sålde och serverade kaffe med dopp.
Trots den något kyliga dagen värmde vårsolen så pass att det var självklart att inta
kaffetåren på bygdegårdens altan.
De som denna dag lyckades bäst i valet mellan etta, kryss och två var Peter Holm,
Skara, Erik Andersson, Skövde och Folke Holm, Ljungstorp.

Roland Holm och Lars-Göran Pettersson säljer startkort till Eva Berglund.
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Valborgsmässoﬁrande 2006
Det hade varit den kallaste vintern sen 1940-talet. Speciellt mars månad var det påtagligt att vi bor i ett land där kyla och snö är viktiga komponenter i väderleken. Men
vilket fint skidföre på Billingen!
April kom och den halvmeterdjupa snön försvann även denna vår. Intet spår kvar
av den vid Valborgsmässoafton. Den ihopsamlade rishögen, det blivande bålet, var
tämligen litet, kanske beroende på att Ljungstorpsborna inte haft så mycket tid med
barmark att samla ihop grenar och kvistar. Liksom förra året möttes vårfirarna av en
”mini-tipspromenad”, detta år med märkliga och svårtydda fågelnamn. Årets utomhus-skaffning var piroger och varm blåbärssoppa, något som kunde behövas i det
kalla och lite duggregniga vädret. Brasan tändes för säkerhets skull av två oförvitliga
män, Lars-Göran Pettersson och Tryggve Lövoll.
Arja Koho Laaksonen höll vårtalet och jämförde vårt valborgsmässofirande med det
finska. Hon lyckönskade kungen, som dock inte kunde besöka oss just denna dag,
samt hurrade för våren. De fyra traditionella vårsångerna från våra lösblad sjöngs
samt (som vanligt) ”Sköna maj” av dem som fortfarande kan texten och har de knepiga melodislingorna i minnet från den tid då man fortfarande sjöng allsång i skolan.
Inomhus serverades kaffe och kakor och allmänt småprat utbröt, bara stört av undertecknad som utan någon som helst ansträngning snabbt sålde slut på en lottring. Är
det månne spelberoende och fru Fortuna som lockar denna kväll? Vinsterna var i form
av matvaror, godis, sättlök och lite
andra trädgårdsprylar inför den
stundande odlingssäsongen.
Tryggve höll i en gastkramande
frågesport där representanter från
olika bord tävlade mot varandra i
diverse ämnen. Klockan halv tio
var vi nöjda och efter disk och
städning gick vi hem med ett par
överblivna piroger i rockfickan.
Då hade brasan för länge sedan
slocknat.
För Festkommittén
Hans Holmqvist
Arja Koho Laaksonen höll vårtalet vid
Valborgsmässofirandet i Ljungstorp.
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En-milavandring i bygdegården
Att vandra har blivit populärt, med eller utan stavar. Under våren var dagstidningarna fulla av annonser med inbjudningar till vandringar. BF Billingens VK (Brevduveföreningen Billingens Vandringsklubb) förlade start och mål för årets tionde
en-milavandring i Ljungstorps bygdegård den 28 maj 2006. Mellan klockan 08.00
och 10.00 startade 126 stycken vandrare och gångturen gick över Storekullen,
Svarvarebacken, Backa gård och tillbaka till Ljungstorp. Den äldsta vandraren var
Arnold Andersson, 87 år. Han har genomfört 200 vandringar och tänker fortsätta
länge än.
Samma dag gick Billingeracet på cykel med 400 deltagare på Axvallabanans järnvägsbank förbi bygdegården mot Backa gård och Öglunda, så det var verkligen
rörelse vid bygdegården denna dag.
Bygdegårdsföreningen serverade kaffe och ostfralla till alla vandrare. Arrangörerna lottade ut dagsvinster och vandringsresor till deltagarna och tackade därefter
bygdegårdsföreningen för att de fick använda Ljungstorps bygdegård som start
och mål. I en tidningsartikel efteråt skrev vandrarklubben att de haft start och mål
i Sveriges vackraste bygdegård!

BF Billingens Vandrarklubb förlade start och mål för en av sina en-milavandringar till Ljungstorps bygdegård.
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Midsommarﬁrande 2006
Förmodligen var det vädret som höll människorna borta från bygdegården den
här midsommaraftonen. Det fanns dock ingen anledning till oro. Det må ha regnat
nedanför berget, men i Ljungstorp höll sig vädergudarna i schack – förutom någon
liten lätt skur på några minuter.
De som ändå kom till bygdegården den 23 juni 2006 fick uppleva en trevlig sammankomst med både dans kring stången, bollkastning och kaffe.
Marianne Falk Roos stod för dragspelsackompanjemang och den för dagen utökade festkommittén stod för lövning av stången, uppställning av bord och stolar
samt iordningställande av det goda fika som fanns att köpa efter ett antal ”Små
grodorna”!
Årets bollkastning var upplagd så att alla – oavsett prickförmåga – kunde stoltsera
med ett pris i form av en påse klädnypor. Att just alla gick segrande ur leken fick
barnen att delta med stor förtjusning! Vid chokladhjulet kunde den godissugne
vinna, ja just det – choklad!
Ett midsommarfirande vid Ljungstorps bygdegård är alltid ett trevligt midsommarfirande. Välkomna att delta nästa år igen – också alla ni som trodde att det
regnade i år!

Många barn och
ett flertal vuxna
deltog i dansen.
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Ny ordförande i bygdegårdsföreningen
Tack Ulla-Britt - och välkommen Peter!
Ulla-Britt Martinsson blev ordförande för Ljungstorps Bygdegårdsförening då hon tog över efter
Folke Holm vid årsmötet 2004. Hon lämnade då
posten som föreningens kassör. Hon har med iver
och stort kunnande drivit föreningens verksamhet.
Inget har varit svårt för Ulla-Britt, hon har bara
satsat dubbelt så mycket energi när det behövts!
Ulla-Britts kontakter med artister har resulterat i
många fina framträdanden på bygdegårdsscenen
under dessa år. Ett stort tack till dig Ulla-Britt för
ditt stora engagemang i Ljungstorps Bygdegårdsförening!
Till ny ordförande för bygdegårdsföreningen
valdes Peter Holm. Peter har under ett antal år
deltagit i styrelsearbetet genom att han adjungerats till styrelsemötena. Han tog 1993 initiativet till
Ljungstorpabla’t och har sedan dess tillsammans med undertecknad givit ut ett nummer varje år. Peter
har skapat föreningens hemsida, som fått mycket beröm och blivit en förebild för andra föreningars
hemsidor. Han är således väl insatt i föreningens arbete.
Peter är tredje generationen Holm som är ordförande i bygdegårdsföreningen. Föregångarna är Peters
farfar Emil Holm, ordförande 1965-1970 och far Folke Holm, ordförande 1998-2004.
Vi ställer några frågor till den nya ordföranden:
Vad är ditt första minne av bygdegården?
Minnena är många, men det första tror jag är från 1984 då jag medverkade i en pjäs om mumintrollen. Jag spelade ett knytt och det var Birgitta Sträng som regisserade.
Vad har bygdegården betytt för dig under åren?
Den har betytt mycket. När jag var barn var det en självklarhet att vara med och dansa kring både
gran och midsommarstång, men även att vara tomte eller stjärngosse vid luciafirandet. Senare har jag
lärt mig mycket om hur en förening drivs och sköts och vikten av marknadsföring och förändring.
Det är också genom att tillverka grafiskt material samt hemsida och alla artiklar i Ljungstorpabla’t
som jag förbättrat kunskaperna både vad gäller hantering av just grafik, text men också allmän föreningskunskap.
Vad arbetar du med idag?
Jag arbetar med arkiv och information vid Västergötlands museum.
Vad ägnar du din fritid åt förutom bygdegården?
Jag ägnar den stora delen av fritiden åt politik. Jag sitter i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden samt är ansvarig för mitt partis lokala utbildningsverksamhet.
Med dina 28 år är du den yngsta ordföranden i föreningen alla år räknade. Vad kommer det att
betyda för bygdegårdens verksamhet?
Förhoppningsvis förändringar i form av modernisering och föryngring. Bygdegårdsföreningen måste
nå ut till nya grupper på något sätt. Vi kanske måste ändra i vårt programutbud.
Ja, där har ni således den nya ordföranden i ett nötskal. Vi hälsar dig Peter hjärtligt välkommen!
Verna Andersson
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Verksamhetsberättelse för

Ljungstorps Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 2005.
Föreningen har anordnat följande tillställningar under året:
6 feb
9 mars
19 o 23 april
24 april
30 april
22 maj
12 juni
24 juni
20 aug
3 sep
20 sep
25 sep
2 okt
16 okt
29-30 okt
6 nov
12 nov
25 nov
11 dec

Musikcafé
Teater: BAR
Vårstädning
Tipspromenad
Valborgsmässofirande
Kaffeservering under Valledag
Gudstjänst
Midsommarfirande
Bygdegårdens Dag med firande av Ljungstorps Bygdegård 40 år
Lösöreauktion
Teater: Bland pärlor och örhängen
Tipspromenad
Pensionärsträff
Vegetarisk lunch
Slöjd- och Hantverksmässa
Musikcafé: Jan-Olof Andersson
Höststädning
PUB-kväll
Luciafirande

Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har förutom föreningsstämman haft 4 protokollförda styrelsemöten - 17 januari, 2 juni, 29 augusti och 24 oktober.
Årsmötet 2005 hölls den 7 mars.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd 19 gånger till privatpersoner, 43 gånger
till föreningar och 3 gånger till företag, sammanlagt 65 gånger.
Under 2005 var antalet medlemmar i Ljungstorps Bygdegårdsförening 174 st.
Bastun har varit öppen vid 52 tillfällen för sammanlagt 90 badande. Bygdegårdsföreningen har i samarbete med studieförbund hållit kurser i resp Qi Gong och Yoga.
Ljungstorpabla´t kom ut för 13:e året.
Styrelsen tackar kommittéer och andra som hjälpt till vid föreningens tillställningar
och med övrigt arbete i och vid bygdegården.
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MEDLEMSFÖRTECKNING
Många nya medlemmar har under året valt att gå med i Ljungstorps Bygdegårdsföreningen. Vill även du bli medlem? Ring kassör Arja Koho Laaksonen tfn. 0511-60100 och anmäl dig. Ett års medlemskap kostar 100 kronor.
Följande 178 personer var medlemmar vid slutet av 2006. 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 Gun
Arfwidsson Sten
Aurell Laursen Katarina
Berglund Eva
Berglund Karl-Erik
Bergström Susanne
Björk Gun-Britt
Björk Morgan
Blomster Eva
Borg Anders
Brage Alf
Brindbergs Ann-Sofie
Brindbergs Lars
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Buskas Thomas
Börjesson Johan
Börjesson Niclas
Börjesson Susanna
Carlsson Britt-Marie
Carlsson Sven
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
Gunnarek Jonas
Gustafsson Camilla
Gustafsson Dagmar
Gustavsson Agne
Gustavsson Anders
Gustavsson Berndt
Gustavsson Eva
Gustavsson Gunn
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 Margareta
Johansson Monica
Johansson Per-David

Johansson Roland
Johansson Rune
Johansson Sara
Josefsson Signe
Karlsson Gunnel
Karlsson Gösta
Karlsson Karl-Erik
Karlsson Lennart
Karlsson Nanny
Karlsson Torbjörn
Kjellén Mats
Kjellkvist Lycken Ireén
Koho Laaksonen Arja
Koszinowski Monica
Koszinowski Siegfried
Laaksonen Ari
Lans-Persson Inez
Larsson Joachim
Laursen Jens
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 Ingemar
Nordström Ola
Nylén Per
Olofsson Ann
Oscarsson Bärbel
Persson Kerstin
Pettersson Ann-Marie
Pettersson Inga
Pettersson Lars-Göran
Pettersson Marie
Pettersson Nils
Reinhold Helena
Reinhold Mikael
Rytterlund Gudrun
Sjölin Gunnar

Stern Kristina
Stern Marc
Storm Ingvor
Storm Mikael
Storm Tord
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 Carin
Åkergren Irene
Åkergren Ulf
Åstrand Astrid
Åstrand Bo
Österberg Jan

Styrelsen för Ljungstorps Bygdegårdsförening
2006-2007
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
”
”

Peter Holm
Lars Brindbergs
Arja Laaksonen
Verna Andersson
Sten Arfwidsson
Camilla Gustafsson
Roland Holm
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Informationssidan
Hyrespriser m.m. är behandlade och fastställda av 2006 års årsmöte.
Bygdegården bokas på tfn. 0511-603 36.
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://www.ljungstorps-bygdegard.se
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 Laaksonen,
tfn. 0511-609 09.
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 och Varnhem.
Vill Du hjälpa till med arbete i bygdegården eller har idéer som rör verksamheten
– ring ordförande Peter Holm, tfn. 0511- 107 02.

Internet:
http://www.ljungstorps-bygdegard.se
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E-post:
info@ljungstorps-bygdegard.se

- Utför det mesta i och kring din trädgård.
Markanläggning, trädgårdsarbete,
beskärning, plattläggning och mycket annat
som förvandlar din trädgård till en riktig oas.
Kontakta mig på 070-222 51 52 för mer
information, konsultation eller bokning.
Lars Brindbergs

Ljungstorps mek- & trädgårdstjänst

Konst i Varnhem
Utställningar och inramning
av konst mitt i Valle!
Egen konst, litografier
av kända konstnärer

Överbo, Klosterlid,
Varnhem
tel. 0511-608 06
Konstbutiken GR Art AB
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www.ferrocon.se
0500 - 44 77 00
Kavelbrov. 12, Box 182, 541 24 Skövde

