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Bättre sent än aldrig...!
Det har dröjt allt för länge från föregående utgåva av Ljungstorpabla’t till
denna. Men bättre sent än aldrig! Liksom förra utgåvan har vi valt att låta
tiden stanna en tid före bladets utgivning, denna gång i mars 2008. Vi återkommer till de aktiviteter som ägt rum under våren 2008 i nästa utgåva.
Det är nu alltså ett extra tjockt nummer som du håller i din hand. Vi sträcker
oss från grillfesten i augusti 2006 fram till slöjd- och hantverksmässan i
mars 2008. Mycket att läsa alltså!
Under den tid som passerat sedan ”sist vi sågs” har som vanligt mycket hänt
i vår kära bygdegård; naturligtvis har det mesta varit av det traditionella slaget, såsom midsommarfirande och tipspromenad, men också några nyheter i
form av en slöjd- och hantverksmässa på våren och en träff där vi pratat om
gamla tiders Ljungstorp. Vid årsmötet 2008 beslutades att en av de aktiviteter som funnits på programmet sedan föreningens bildande 1965 skulle
strykas från programmet. Hans Holmqvists underfundiga artikel om det sista
firandet av vårens ankomst finns på sidorna 13-14.
Föreningen har fått en nygammal ordförande i Folke Holm. Vi hälsar Folke
välkommen tillbaka och hoppas att föreningen i och med hans återkomst har
fått en tryggad ledning!
Välkommen att läsa ännu ett nummer av Ljungstorpabla’t!
Verna Andersson och Peter Holm
Verna Andersson
Ljungstorp Röset
532 73 VARNHEM
vernaah.andersson@telia.com
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Peter Holm
Marumsgatan 4
532 32 SKARA
peter.holm@skara.sap.se

Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar!
Sedan årsstämman i mars 2008 har Ljungstorps Bygdegårdsförening en nygammal ordförande. När Peter ansåg sig tvungen att
avböja omval så fick jag frågan av valberedningen om jag var villig att åter svinga ordförandeklubban. Jag tackar för förtroendet och hoppas att Peter kommer tillbaka i styrelsen
längre fram.
Några större projekt är inte planerade för verksamhetsåret. Vi satsar på underhåll och att
utveckla verksamheten.
Under den tid som passerat sedan förra utgåvan av Ljungstorpabla’t har bygdegården köpt
in en värmepump. Vi kunde göra detta tack vare att vi fick bidrag från Skara kommun och
Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Nu följer vi med spänning varje månad den sjunkande
elräkningen! Elen är en av de utgifter som gräver djupast hål i vår ”föreningsficka”. Förhoppningsvis kan värmepumpen ge oss det andrum vi behöver för att istället för ökade
energikostnader, kunna satsa på verksamheten!
Ett annat allmänt ekonomiskt bidrag till vår verksamhet har skänkts oss av Bertil Lindström och hans företag. Vi tackar Bertil för den fantastiska hjälpen till vår verksamhet!
Förra året lämnade två av våra trognaste medlemmar oss. Det var Nisse och Inga Pettersson som båda gick bort och saknaden efter dem är oerhört stor. Verna Andersson berättar
om deras gärning och om saknaden i en minnesruna på sidorna 28-29.
Det är ett större arbete än man kan tro att ”driva” en bygdegårdsförening och en bygdegård. Verksamheten ska planeras i förhållande till alla de bröllop och andra hyresgäster
som vill in i bygdegården, inköp ska göras, kakor ska bakas, underhållning ska ordnas och
efteråt ska det städas. Förutom alla festligare aktiviteter ska gräset klippas under sommarmånaderna, ibland ska bygdegården målas och då och då behöver grusplanen sladdas
och löven krattas. Vi har tur som har frivilliga som alltid ställer upp och hjälper till då
extra händer behövs. Det är alltid roligt när någon anmäler sig att hjälpa till. Vi behöver all
hjälp vi kan få. Hör av dig och tala om vad du kan hjälpa till med! Tillsammans kan vi få
verksamheten att leva vidare och blomstra än mer!

Alla ska känna sig välkomna till Ljungstorps Bygdegård!

Folke Holm
ordförande i Ljungstorps Bygdegårdsförening
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Grillfest 2006
En riktig varm och skön sommarkväll var det. Solen sken mellan lätta moln
den 18 augusti 2006. Precis denna dag hade bygdegårdsföreningen prickat
in grillfesten i programmet.
Grillarna fanns på plats då ett 25-tal personer undan för undan kom med
egen förning. För så var det sagt. Var och en hade med kött eller korv att
grilla och dricka fanns att köpa.
Stämningen var
avslappnad och
skön. Hunden Lukas gillade korv och
Lars-Göran bjöd på
plommon. Grillröken
spreds med vinden
och kändes ända upp
till Lintorp, sa de
som kom promenerande lite senare.

Herrarna står för
grillningen...

...och damerna låter
sig väl smaka.
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Lösöreauktion 2006
Två dagar in i september 2006 var det dags för den traditionella lösöreauktionen vid bygdegården i Ljungstorp. Regnet hängde i luften, men godset
bars ut på gräsmattan i hopp om uppehåll. Auktionsropare denna gång var
den gamla Ljungstorpsbon K-G Johansson som numera bor i Skultorp.
Inne i bygdegården såldes kaffe med dopp och Emilia Wikström höll i försäljningen av böcker och skivor.
Några dyrgripar fanns till utrop – en inventionssoffa från 1901, en munkstol, en chiffonjé och en gammal barnkärra från 1870. Trots de gamla
antikviteterna och väldigt mycket annat var det mesta relativt svårsålt och
det var inte mycket människor kvar vid auktionens slut. Tankarna om en
ny stategi till nästa års auktion fanns i de flestas huvuden då allt plockades
samman efteråt.
Någon timma efter auktionens slut kom ett riktigt
hällregn. Bygdegårdsföreningen hade i alla fall tur
med vädret denna dag!

K-G Johansson, Skultorp,
svingar klubban.
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Tipspromenad hösten 2006
Vi fick en extra sommarmånad i september. Det var 20-25 grader varmt den
söndagen den 24 september 2006, då höstens tipspromenad med start och
mål i bygdegården, anordnades. Rölleka, små blåklockor och till och med
en maskros blommade tillsammans med renfana. Fortfarande grönt men
med en del gula och orangea inslag bland blad och gräs.
Gunnel och Trygve Lövoll sålde femtionio startbrickor till denna poängpromenad. I Backen satt Calle Ferm och på grindstolpen stod en bjudkorg med äpplen. Det blev en fin promenad och ett funderande över Hans
Holmqvists frågor. Åter i bygdegården serverade Arja Laaksonen kaffe och
Ari Laaksonen sålde lotter i ett lotteri där vinsterna var blomsterlökar och
choklad.
David Edvinsson, Skövde, segrade, tätt följd av Britta Fredriksson och Anneli Edvinsson som samtliga hade tolv rätt.

Solen strålar genom lövverket - en härlig promenad!
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Pensionärsfest 2006
Den 8 oktober 2006 var det dags att åter bjuda in bygdens pensionärer till
bygdegården. Det kom många, vi räknade till fyrtiofem glada kaffegäster.
Margaretha, Folke, Barbro och Roland Holm hade gjort smörgåsar och
dukat borden. Ett antal tårtor bakade runt om i stugorna fick strykande
åtgång. Serveringen sköttes av Camilla Gustafsson, Peter Holm, Inez LanzPersson och Arja Laaksonen.
För underhållningen stod ”For fun”, fyra sångare ur Skara Manskör, PerOlof Hallgren, Thomas Landal, Göran Berg och Jan Eriksson. De sjöng
Barber Shop. Mycket välljudande sång i stämmor. Kända melodier som
”Carry me back to old Virginia” och ”My blue haven”, men också en hel
del Bellmanvisor. En mycket njutbar och uppskattad underhållning som
dessutom innehöll allsång. Till slut ett gratislotteri på de vackra krukväxter
som prytt borden under kaffekalaset.

Per-Olof Hallgren,
Thomas Landahl,
Göran Berg och Jan
Eriksson - For fun - ett
välljudande team.

Kaffe och tårta är ett
”måste” på pensionärsträffen
i Ljungstorps Bygdegård.
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Slöjd- & hantverksmässa 2006
Den tredje slöjd- och hantverksmässan i Ljungstorps Bygdegård gick av stapeln
sista helgen i oktober 2006. Intresset var stort både hos utställare och hos besökare. Tjugofem bord med mycket varierande hantverk mötte besökarna denna
lördag och söndag – keramik, näverslöjd, pärlbroderi, träslöjd, broderade dukar,
gammaldags julpynt, naturkosmetik, luffarslöjd, fotografier, målat porslin var bara
en del av allt det som visades upp och såldes. Denna mässa innehöll också västgötalitteratur och andra äldre böcker.
Utställarna tycker att mässan är
lagom stor och att det är trivsamt,
därför kommer de tillbaka. De
som ställer ut sina alster kommer från Skara och Skövde men
också från Töreboda, Mariestad,
Floby, Väring, Hökerum utanför
Ulricehamn, Gårdsjö och många
andra ställen - förutom Ljungstorp
förstås. Ljungstorp representerades av Egon Holm med figurer av
hästskosöm.
En trappa ned var det ett välbesökt Slöjd av allehanda slag såldes i bygdegården.
café med hembakat.

Keramik i olika
former gjorde mässan
intressant för många.
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Teater hösten 2006
I Skara Kulturkalender fanns denna höst en helsida om teater i Ljungstorps bygdegård
den 14 november 2006. I ett samarbete mellan Skara teaterförening och Ljungstorps
bygdegårdsförening anordnades en helafton i bygdegården med föreställningen ”Marilyn Monroe - människa & myt” arrangerad av Leo Cullberg.
Göteborgsoperans musikalartist Mia Ringblom Hjertner och musiker Per Larsson
framställde historien om Marilyn Monroes tragiska liv.
Norma Jean, som var Marilyns rätta namn, föddes 1926 och dog som Marilyn Monroe i Los Angeles 1962. Hennes korta liv var intensivt – en stund hyllad stjärna och
i nästa stund en av panikångest drabbad kvinna som dämpades med droger. Hon var
en skärpt kvinna som själv förhandlade med de stora filmbolagen och som också
startade ett eget filmbolag. Men trycket var otroligt hårt i männens värld och endast
36 år gammal dog Marilyn under mystiska omständigheter. Många av männen kring
Marilyn från denna tid är glömda, men själv kommer hon att ”leva” länge.
Mia Ringblom Hjertner och
Per Larsson, som spelar FBIagenten Joe Smith, framställer
Marilyn Monroe på ett mycket
starkt och gripande sätt.
I pausen serverade bygdegårdsföreningen en lätt supé
med dryck.
Visst är det väl fantastiskt att vi
kan få se så fina föreställningar
i Ljungstorps bygdegård?!
Per Larsson och Mia
Ringblom Hjertner
i föreställningen
”Marilyn Monroe människa & myt”.
Foto: Harald Jonsson

Fullsatt i bygdegården!
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Luciaﬁrande 2006
Söndagen den 10 december 2006 firades i Ljungstorps Bygdegård ljusets
intåg i den allt mörkare vintern. Det var Lucia-tider och en ny skara barn
och ungdomar lyste upp tillvaron en stund i den mörka månaden december.
Detta år var det Mellenie Söderbloms tur att ikläda sig rollen som lucia.
Hon följdes av åtta tärnor, två tomtar och en stjärngosse. Gruppen framförde för tiden flera passande sånger och verser.
En kort stund innan uttåg veks som vanligt åt fotografering. Mammor,
pappor och andra släktingar skyndade med kamerorna i högsta hugg fram
för att föreviga ögonblicket på bild.
Efter att samlingen sjungandes skridit genom salen var det dags att ta
kakfaten i besittning och fortsätta njutningen på en gastronomisk nivå.

Samlade på scenen i bygdegården: Lucian Mellenie Söderblom, tärnorna Johanna
Reinhold, Sara Österberg, Sanna Borg, Julia Gröndahl, Emma Andersson, Julia Borg,
Elsa Börjesson och Emilia Wikström, tomtarna Erik Österberg och Gabriel Börjesson
samt stjärngossen Erik Andersson.
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Teater januari 2007
Den 6 februari 2007 var det dags för teater i bygdegården igen. Föreställningen
”Herrar” av Jan Ericsson uppfördes av tre herrar från Bohusläns Teater; Jan
Coster, Andreas T Olsson och Ulf Michal. Även denna teaterföreställning arrangerades i samarbete med Skara Teaterförening.
Det komiska skådespelet utspelar sig på en toalett i det stora varuhuset där
de tre herrarna är anställda. De tre, som har olika positioner i företaget, blir
inlåsta på toaletten precis i den stund då de ska lämna varuhuset och åka hem
till sina familjer för att fira jul. Ingen finns kvar som kan öppna dörren och de
tvingas vara kvar över hela julhelgen. Stämningen blir stundtals mycket laddad och många intriger genomlevs under de tre dagarna. Det gäller att inte
”tappa ansiktet” inför de andra, men det är inte lätt att hålla stilen när man är
inlåst under tre dagar. Tala om fars! Dessutom klassisk sådan! En mycket rolig
föreställning!
”Kan det bli annat än gubbröra”, står det i programmet och det var precis vad
Anette Fernholt hade arrangerat som förtäring i pausen – gubbröra på hårt
bröd. Mycket gott och lyckat!

Gubbröra smakade fint tyckte Lena
Bremer och Tryggve och Gunnel Lövoll.

Tre mycket roliga ”gubbar” i
föreställningen ”Herrar”.
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Tipspromenad våren 2007
Det är den 15 april och det är dags för den ”traditionstyngda vårpromenaden”
som det stod i tidningen. Återigen har vi tur med vädret. Det är strålande sol och
varmt, men med aningen kyliga vinddrag. Perfekt vandringsväder med andra ord.
Hasseln är utslagen och björkarna börjar slå ut, blåsippor och vitsippor blommar
och fågelsången är näst intill öronbedövande. Nu är det bråttom, det ska byggas
bo och läggas ägg. Det är en underbar tid.
Familjerna Roland Holm och Lars-Göran Pettersson stod för arrangemanget.
Lars-Göran hade gjort frågorna med stor spridning i ämnesområde – kyrka, natur,
politik, sport, litteratur. Det fanns något för alla.
”Denna promenaden är oskattbar även om en får
’krypa’ fram”, hördes efter banan. Inte ens ont i ett
knä hindrar. Två skaradamer, Inga M Johansson och
Alice Eriksson, har gjort poängpromenaderna i Ljungstorp till en tradition. Utanför Kämpenstorp står två
små söta sagofigurer. Det är Matilda Brindbergs och
Linea Eng som passar på att visa upp sig som Snövit
och Törnrosa för alla 56 vandrarna som deltog denna
vårdag.
Vann gjorde Evert Arnoldsson, Falköping, den ende
som hade 12 rätt.
”Snövit” Matilda Brindbergs och ”Törnrosa”
Linea Eng stod utmed
poängpromenaden och
förgyllde vandringen.

Håkan Almevad, Kerstin
Nilsson, Sonja Almevad
och Sven-Åke Nilsson,
alla från Skövde, tyckte
att frågorna var trevliga.
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Valborgsmässoﬁrande 2007
Efter den varmaste aprilmånad sen mätningarna startade, med riktiga sommartemperaturer under flera dagar, samlades Ljungstorpsbor och några utsocknes
gäster till det traditionella firandet av vårens ankomst. En tipspromenad av ”lightversion” med kinesiska frågor – bland annat om den sammanlagda längd av de
nudlar en medelkines äter under sitt liv – startade kvällen.
Därefter samling vid brasan och tändandet av densamma. Två ivriga hedersmän
med pyrotekniken ”i blodet” skötte detta viktiga uppdrag. När kommer vi i
Ljungstorp få se en kvinna tända bålet? I jämställdhetens Sverige bör denna syssla
kvoteras så att jämna år tänder en kvinna, udda år en man! Därefter de sedvanliga
vårsångerna, dock tog ”Sköna maj” en helt annan stil än vi var vana vid, beroende
dels på att den enda Ljungstorpsbon som kan denna melodiskt något komplicerade komposition, inte kunnat komma, dels på att vi i vår näve fick ett textblad som
inte riktigt höll önskvärd kvalitet (piratkopia…?!).
Då vi icke heller detta år fått någon frivillig kandidat till vårtalet laddade istället Trygve hem ett sådant från internet. Tekniken hade dock fallerat något och de
flesta adjektiven hade försvunnit i skrivaren. Vi fick hjälpa talaren att komplettera
med dessa ord.
Trygves vårtal:

”Vintern rasar, saven stiger”
Det sjusjungande mörkrets tid går ännu
en gång mot sitt slut. Vi som har varit
djärva nog att genomleva ytterligare en
raljant vinter så här lång norrut, får äntligen vår belöning.
Årstider kommer och årstider går, men
våren är lika djuplodande varje år. Den
kröns av skrynkliga blad och envisa,
mossiga blommor, som hungrigt lapar i
sig det blommiga ljuset, precis som vi.
När solen börjar värma på riktigt, kikar
vi fram som svavelosande krokusar ur
permafrosten, och ber att den galna årstiden inte skall drabbas av några sovande
bakslag. Det är så klart en vacker önskan,
men vårens återkomst får alla möjliga förhoppningar att vakna. Björkarnas ljuvliga

Trygve Lövoll höll ett vårtal hemladdat
från internet.
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sav och skirt ekivoka hängen skvallrar om det varma mirakel som äger rum varje
år. Vi inser att under det ljungstorpskt, himmlastormande mörkrets tid, slumrade
livet lång därinne, längtande efter en huttrande beröring. Nu rasar vintern och
saven stiger. Själen vädras ut och glödande, grönskande känslor sveper in från
sydväst. Våra drömmar och förhoppningar bärs upp av oroväckande vindar. Tids
nog är den avskyvärda, lilla sommaren här, men ännu finns tid att drömma, tid att
leka och att älska. Så kom ut till vårens alla mirakler och låt drömmarna blomstra!
För den som möjligen inte är helt nöjd med denna vårbeskrivning följer utbytbar
adjektiv som i efterskott hamnade i datorn: kalla, ung, ljusgröna, försiktiga,
ystra, ängsliga, nya, fåfäng, stigande, skirt, stillsamma, långa, isiga, varm, nya,
friska, varma, mogna samt avmätta.
Medan brasan falnade och dog drack vi kaffe med bullar och kakor, köpte lotter
till fina grönsaks-, frukt- eller godiskorgar eller tagetes-lotter till vinbärs-, krusbärs- och ros-vinster.
En sångartävling där man skulle vara snabbast på att sjunga andra strofen i 15
kända svenska visor avgjordes med målfoto där lagledare Anette Fernholt kammade hem den åtråvärda påsen med engelsk konfekt. Sen var det bara disken kvar
men den sköter ju numera maskinen med bravur medan festkommittén mumsade
på överblivna kakor.
Festkommittén/ Hans Holmqvist
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Musikcafé med DISSkanten
Tjejkören DISSkanten under ledning av Katarina Pernler och Per Johan Altin på
piano förgyllde söndagen den 6 maj 2007 musikcaféet i bygdegården. På temat
”mamma” lekte kören med myter och föreställningar om hur mammor är. Körmedlemmarna hade själva i grupper arbetat fram programmet med urval av sånger, kläder och rekvisita. Det finns hur många sånger som helst om och till mamma
och de framfördes svängigt och glatt men också eftertänksamt. Snabbt och elegant
gör kören klädbyten för att förstärka mamma som glad, komisk, sexig, ledsen och
under ”En tuff brud i lyxförpackning” går nedanför scenen en av körmedlemmarna iförd morgonrock, gäspande och skjutande en barnvagn framför sig. Många
igenkännande skratt och kommentarer hördes.
Ett dignande kaffebord – minst
tio sorters hembakta bullar och
kakor – visade på ytterligare
en typisk mamma, för visst
minns de flesta av oss hur
mamma stod vid bakbordet
och knådade degen. Detta blev
ytterligare en trevlig dag i maj
i bygdegårdsföreningens regi.
Kören DISSkanten sjöng för en
fullsatt bygdegård.

Minst tio sorters
kakor och bullar
serverades. Även
kakornas recept var
av intresse.
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Vallehelgen 2007
Årets Vallehelg blev något extra för bygdegården. Anette Fernholt, som höll i
det totala programmet, hade tagit vara på en idé från Skåne. Den innebar att man
skulle ha en samlingsplats där alla deltagande konstnärer skulle ställa ut varsitt
föremål. På så vis kunde besökarna med hjälp av dessa välja hur de ville lägga
upp sin konstronda. Denna samlingsplats förlades till bygdegården. Ett stort antal
konstverk hängdes och ställde ut.
Givetvis var det kaffeservering i bygdegården och besökarna kunde i lugn och ro
vid kaffekoppen titta och fundera på hur de skulle fara vidare på årets konstronda
i Valle härad denna vackra dag i maj då sötbärsträden blommade på Billingen.

I lugn och ro
kunde man njuta
av konsten med en
kopp kaffe eller te.

Bygdegården var startplats för Vallehelgen. Varje konstnär hade hängt ett av sina alster här.
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Midsommarﬁrande 2007
Nedanför Billingsberget vräkte regnet ned på olika platser denna midsommarafton den 22 juni 2007, men i Ljungstorp var vädergudarna goda och
det var uppehållsväder nästan hela tiden som midsommarfirandet pågick
vid bygdegården.
Förmodligen utgick många presumtiva firare ifrån att regnet stod som spö
i backen även uppe i Ljungstorp, så besökarantalet var på en något lägre
nivå än vanligt. Men de som ändå tog risken att fira en blöt midsommar
kan intyga att uppe i Ljungstorp, där sken solen!
Det blev ett traditionellt midsommarfirande så som det brukar gå till vid
Ljungstorps bygdegård. Lekar runt stången naturligtvis och sedan lekar och
spel i form av bollkastning och chokladhjul.
En bakelse med jordgubbar och kaffe eller saft smakade sedan bra efter
dans och lek!

Karlarna ryckte in då midsommarstången restes i Ljungstorp även detta år.
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Grillfest 2007
En skön kväll var det den 24 augusti 2007 då det åter var dags för
samling på bygdegårdens härliga altan. Folke och Roland hade tänt
grillen och det var fritt fram att grilla det man själv valt att ta med
sig.
Under kvällen dryftades sommarens
alla vedermödor
med regn och rusk.
Denna kväll märktes dock inget regn,
bara trevlig samvaro
runt grillen!
Grillen fylldes med kött
och korv...

...vilket avnjöts vid
långbordet på altanen.
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Lösöreauktion 2007
Porslin, prydnadssaker, klockor, gardiner, skåp, lampor och möbler, bland mycket
annat en leopardmönstrad divan och mycket mer fanns att köpa på årets lösöreauktion den 1 september 2007 där Lars-Göran Pettersson var auktionsutropare.
Det var folkfest med alla attribut – korv med bröd, kaffe, saft, smörgås och
kaffebröd. Alla blev mätta och glada och köpte lådor med allt möjligt i, men när
det gällde möbler så var det nästan stopp. Folk vill inte köpa möbler på auktion
längre. Några undantag fanns dock. En
liten fin oval möbel med två lådor gick
för 500 kronor.
Förutom auktionen sålde Alf Brage
böcker som skänkts till föreningen. Det
var ganska god åtgång och de böcker
som inte såldes i bygdegården kom till
nytta på annat sätt. De kördes till Röda
korsets insamling i Skara.
På auktionskvällen var det dans. Det
var Arja Laaksonen, föreningens kassör,
som tagit idén från sitt hemland Finland, där dans är ett vanligt slut på en
auktionsdag. Finska duon ”Best Memories” stod för musiken och förutom
Lars-Göran Pettersson höll i klubban.
bygdens folk kom också finsk-svenskar
från både Mariestad och Skövde. Även ljungstorpsborna uppskattade melankolisk
tango, jenka och humpa. Det blev en riktigt trevlig heldag i bygdegården.

På kvällen bjöds på
auktionsdans i bygdegården.
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Tipspromenad hösten 2007
Visserligen var det mulet, men det var uppehållsväder och 13 grader varmt i luften
söndagen den 30 september 2007, då höstens tipspromenad med start och mål vid
Ljungstorps Bygdegård ägde rum. Vandrare gillar frisk luft och de höll sig varma
om inte annat så genom att gnugga geniknölarna över de frågor som tillverkats av
Folke och Peter Holm. Det var vackert med björkar som gulnat och rölleka och
renfana som kämpade vidare.
Inne i bygdegården doftade förmiddagskaffet gott och smakade bra efter promenaden. Här kunde man också köpa böcker för tio kronor styck, skänkta av Solveig
Andersson. Ett lotteri hade åtgång, där vinsterna var höstens blommor i krukor.
Med 12 rätt vann Lennart Alexandersson, Skövde och Ulf Bergqvist, Skara. Vinster delades också ut till de med 11 rätta svar: Anna-Lena Alexandersson, Skövde,
Yvonne Andersson, Skara, Roland Holm, Ljungstorp, Albin Strandhag, Ljungstorp samt Per Strandhag, Ljungstorp.

Tipspromenad är
en aktivitet för hela
familjen. Barbro Holm
och Albin, Emil och
Jessica Strandhag
öppnar lotter.
20

Seniorträff 2007
Den 7 oktober 2007 var det dags att hälsa våra seniorer välkomna till bygdegården, en tradition sedan starten 1965. Alla lät sig väl smaka av smörgåsar som,
numera också av tradition, Roland, Barbro, Folke och Margareta Holm gjort. Det
är för övrigt många som arbetar med seniorträffen, inbjudan skrivs och skickas,
några gäster ska hämtas, tårtor bakas och allt ska vara trevligt framdukat och festen brukar bli lyckad inte minst tack vare våra glada seniorer.
Underhållningen denna gång bestod av att
Verna Andersson berättade om livet på Billingen förr. De flesta gårdar på berget har
funnits i flera hundra år, men lämningar av
nedrasade skorstensmurar eller en stenfot är
fler. De vittnar om människorna som bott här
under små omständigheter.
Berättelserna från flydda dagar väckte minnen bland seniorerna och sorlet i salen var
belägg för detta. Det är roligt att träffas och
prata. Kan man sedan få med sig en blomma
hem i det gratislotteri som brukar avsluta
seniorträffen, så blir dagen extra lyckad.
Verna Andersson
berättade om livet på
Billingen förr.

Smaklig måltid!
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Slöjd- och hantverksmässa 2007
Så var det den 27-28 oktober 2007 dags för den fjärde Slöjd- och hantverksmässan i bygdegården. Det fanns plats för 25 utställare, och glada försäljare med olika
hantverk fyllde bygdegården.
Det är en gemytlig stämning och det är mycket att se och köpa - målat porslin,
stickat, virkat, näverslöjd, broderade dukar, tovade tomtar, smycketillverkning
av olika slag, dockor med vackra klänningar av pärlor, träslöjd, trasmattor och
mycket, mycket mer. Om man då betänker att Catarina Larsson målat tomten tre
gånger och sedan bränt den i 800 graders värme tre gånger, då förstår man att
hantverket inte är tillkommet i en hast.

Irene Svensson sålde sylt, marmelad och en
mycket god klarbärssaft.

Utställarna bidrog också med
vinster till lotteriet som bygdegårdsföreningen sålde. En
trappa ned serveras kaffe med
smörgåsar och hembakt. Det blev
återigen en trevlig Slöjd- och
hantverksmässa i Ljungstorps
Bygdegård.

Martti och Anija Pyykkönen brukar
delta i slöjd- och hantverksmässorna.
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Anna Hjortmark berättade om de
handgjorda, tovade tomtarna som
hon gör. Först våt-tovar hon ullen och sedan bearbetas den till
en platta och därefter formas och
dekoreras tomten. Det tar sin tid,
men så är det också kvalitet på det
som säljs under mässan. Även den
vackra träljusstaken tar tid att göra.
Det gäller att ha en idé om hur den
ska se ut. Sedan ska den snidas eller
svarvas, man ska välja färg och dekor. Det är sannerligen ett skapande
från första träbiten.

En bondeopera i bygdegården
Sveriges första bondeopera – Fanny Ensilage – sattes upp i Ljungstorps Bygdegård tisdagen den 13 november 2007. Livet på landet, handlade det om. Fanny Danielsson har en
känsla för lantlivet och generationerna som arbetat med jorden. Hon började med några
betraktelser om smågrisar, mjölkning och annat som hon skaffat sig kunskap om genom
att det senaste året praktisera på olika bondgårdar. Vid vilostunder på kökssoffor i gårdarna har hon lyssnat på samtal och tagit vara på meningar. Av dessa gjorde hon texten till
bondeoperan, som Monica Dominique satte musik till.
”Jag går i ett par skor som min farfar har haft och i morgon ska jag plantera ett träd som
jag hoppas att mitt barnbarn får se…” står det i programmet - dåtid, nutid och framtid
hänger tätt ihop.
Sångare och musikanter framförde bondeoperan och därefter blev det berättarcafé då Fanny förde samtal med publiken. Frågorna handlade bland annat om hur människor träffats,
hur de trivdes med sitt äktenskap, om de trivdes där de bor ute på landet eller hellre skulle
vilja flytta till en storstad, vad de skulle göra om de vann en stor summa pengar. Och svar
fick hon. Många i publiken berättade detaljer ur sina liv. Två personer hade önskat bli
lokförare, men det blev inte så, och ett samtal utvecklades kring detta. När Fanny därefter
frågade Inga Pettersson hur hon trivdes på landet, bedyrade hon att hon var så nöjd och
trots att hon kom från Göteborg, så ville hon aldrig flytta från landet och skogen. Fanny
frågade vad hennes make hade haft för yrke och när Inga svarade att han varit lokförare,
summerade hon så att säga tidigare samtal om lokföraryrket och detta föranledde en lång
applåd. Och Inga blev så glad och nöjd för uppmärksamheten och dessutom fick hon och
vi också höra Evert Taubes vackra visa om Bohuslän.
Musik i Väst står för produktionen av föreställningen. Regissör och manusförfattare
är Fanny Danielsson. Övriga medverkande
är Andrea Hagman och Andreas Peterson
som sjunger och Carita Jonsson som spelar
dragspel.
Detta blev en mycket annorlunda kväll i
bygdegården och vad passade bättre till
denna kväll om lantlivet än Annett Fernholts
rejäla smörgås med stekt falukorv och ägg
och därefter kaffe och bond-kaka.
Bygdegårdsföreningen och Skara teaterförening arrangerade i samverkan.
Andreas Peterson, Fanny Danielsson,
Andrea Hagman och Carita Jonsson
framförde bondeoperan ”Fanny Ensilage”
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Kommunmöte i bygdegården
Peter Holm är ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Skara kommun. I egenskap
av ordförande för Ljungstorps Bygdegårdsförening bjöd han in nämnden att hålla
ett av sina möten i bygdegården. Den 15 november 2007 ställdes borden i bygdegården i ordning för sammanträde.
Peter inledde mötet med att hälsa alla välkomna till Ljungstorp. Han berättade
kort om bygdegården, dess verksamhet och historia och bjöd sedan alla politiker och tjänstemän att gå ett varv i bygdegården. Nästan ingen av ledamöterna i
nämnden hade tidigare satt sin fot i Ljungstorps bygdegård, så de blev alla mäkta
imponerade av såväl byggnad som verksamhet.
Efter rundvandring inledde nämndens ordförande Uno Bohman dagens sammanträde.
Ett flertal punkter senare var det dags för paus. Bygdegårdsföreningen stod för
kaffe och smörgåstårta och alla nämndledamöter lät sig väl smaka.
Vid mötet i bygdegården överlämnade Peter en skrivelse till Uno Bohman, för
vidarebefordran till kommunstyrelsen i Skara kommun. Denna innehöll en önskan
från Ljungstorps Bygdegårdsförening om hjälp från kommunen med det lån som
tynger föreningens axlar. Majoriteten i kommunstyrelsen beslutade dock vid ett
senare tillfälle att avslå önskemålet.

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder i Ljungstorps bygdegård.
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Lucia 2007
Eftermiddagen söndagen den 16 december 2007 lyste den stora julgranen särskilt vackert utanför bygdegården. Det var dags för bygdegårdens Lucia att
med sitt följe föra den tradition vidare som startade redan 1965. Varje år utses
en lucia bland traktens flickor. I år var det Johanna Reinholds tur. Det var så
stämningsfullt; ljuset släcktes, luciasången hördes och lucian kom skridande i
korridoren med sitt långa följe. In i salen och upp på scenen. Där framfördes
välljudande julens sånger, ljusen tändes och dikterna lästes med fin inlevelse.
De yngre barnen är tomtar och änglar och i salen lyssnar föräldrar och mor- och
farföräldrar och andra andäktigt.
Margareta Johansson och Helena Reinhold hade övat in sånger och verser med
alla barn och ungdomar. Nina Andersson hade kokat kaffet som efter luciatablån
avnjöts med lussekatter och pepparkakor, som föräldrarna också bidragit med.
Jenny Reinhold sålde lotter på en korg full med frukt och godis. Det hela avslutades med utdelning av julklappar till alla barnen och blommor till arrangörerna.

Samlade på scenen i bygdegården: Lucian Johanna Reinhold, tärnorna Emilia Wikström,
Sara Österberg, Elsa Börjesson, Julia Borg, Emma Andersson, Sanna Borg, Tilda
Johansson, Matilda Brindberg, Emmilie Brindberg, Saga Laursen, Julia Gröndahl och
Emmilie Larsson, ängeln Martina Larsson samt tomtarna Erik Österberg, Erik Andersson
och Gabriel Börjesson.
25

Mötesplats Ljungstorp
Mötesplats Ljungstorp var temat i bygdegården den 27 januari 2008. Tanken var att de
som flyttat till Ljungstorp under senare år skulle få veta var ljungstorparna träffades innan
bygdegården fanns och att de som bott här sedan många år, skulle berätta.
Lars Brindbergs hälsade alla välkomna och berättade om hur eldsjälarna på 1960-talet
drog igång bygdegårdsverksamheten. Därefter berättade Verna Andersson om Ljungstorps
tidiga historia och gjorde med hjälp av bilder en vandring genom Ljungstorp.
Ljungstorp låg mellan åren 1690-1840 ungefär mitt i Kronoparken Billingen. Drottning
Kristina och Magnus Gabriel de la Gardie ägde under den tiden många av Billingens gårdar. I slutet av 1700-talet började man skifta Billingsliderna där också Ljungstorp ligger.
Det har funnits affärer på sex platser i Ljungstorp under åren. Skolverksamhets har bedrivits på tre platser. Missionshus har funnits på tre platser. Festplatser kan man nog räkna
åtminstone fyra, kanske fler, förutom dans på logar och i vägskäl. I Trollehöjd var det
vandrarhem och när järnvägen kom 1904 fick Ljungstorp en anhalt, där ett av nöjena var
att titta på tåget.
Astrid Åstrand berättade målande minnen från affären i Sparsäter där hon arbetat. Hon
fick till exempel hämta charkuterier och bröd vid tåget. En gång skulle Astrid leverera en
kartong kakor till Varnhem. Mellbloms-Lina skulle också till Varnhem och bad att få åka
med och Astrid klarade både kartongen med kakor på cykelstyret och Mellbloms-Lina i
damsadel på pakethållaren ner till Varnhem. På grusväg!
Minnen väcktes till liv och under eftermiddagens lopp var
det många som berättade. KG Johannson, Skultorp, uppväxt
på Löten, berättade bland mycket annat hur han i hög fart
kört nedför ”Lindgrens-lia” och rakt i väggen på Jägarebacken. Olle Andersson, eller Olle Ernst, som han kallades,
berättade att han många gånger spelat dragspel till dans på
logen i Svea och andra ställen. Sara Johansson, som bodde
i Vasen förr, berättade om möten med gamla ljungstorpare.
Som avslutning denna gemytliga eftermiddag i bygdegården
sjöng Olle Andersson ”En fattig bonddräng”.
Verna Andersson
berättade om
mötesplatser i
Ljungstorp.

Vad tittar alla på?
Säkert är det ett
gemensamt minne
som ventileras.
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Slöjd- och hantverksmässa, vår 2008
Det blev succé igen! För femte året i rad anordnades en Slöjd- och hantverksmässa den
1-2 mars 2008 och besökarna strömmade in! Det var första gången som bygdegårdsföreningen satsade på en mässa på våren. Tidigare år har mässan enbart förlagts till hösten.
Satsningen på att stötta slöjdoch konsthantverkare genom att
upplåta lokalen för mässor, har
visat sig vara en bra idé. Borden
hyrs ut per dag och efterfrågan
på bord blev så stor denna gång
att det blev en lång kölista utöver
fullt hus. Fullt hus betyder tjugofem bord och en konstutställning.
I år var det fler träslöjdare än
tidigare. För övrigt var det
trasmattor, keramik, broderade
Gertrud Manz och Inger Schwalbe i samspråk.
dukar, bonader, stickade sockar,
bankläder, virkade grytlappar, smycken i olika material, tovat, pärlbroderier och mycket
mera - listan kan nästan bli hur lång som helst.
Utställarna kommer från en vid cirkel runt Ljungstorp; Skövde, Väring, Töreboda, Hjo,
Stenstorp, Floby, Falköping, Tidaholm, Broddetorp, Skara, Götene, Källby och Vinninga och besökarna kommer också från utställarnas egna hemtrakter, förutom de nära
boende. Över 500 besökare kom till mässan denna helg.
Ett 20-tal av föreningens medlemmar har varit delaktiga i arrangemanget. Det är
mycket arbete från att den första utställaren ringt och anmält sig och kontakten med
dagstidningarna tagits för marknadsföringen, till att möbleringen är gjord och de hembakta bullarna och kakorna ligger på
faten. Men det är roligt. Utställarna
bidrar också genom att skänka vinster
till ett lotteri.
Nu ser vi fram emot höstens Slöjdoch hantverksmässa i Ljungstorps
bygdegård!

Göran Olssons fina träslöjd bestod av
skärbrädor, pallar, leksaker m.m.
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Vi minns Inga och Nisse
Våra goda vänner Nisse och Inga Pettersson finns inte med oss längre.
Båda gick bort 2007, Nisse den 4 juli och Inga den 13 november.
Nisse och Inga var
pionjärer. De var
med redan i förarbetet för starten
av Ljungstorps
Bygdegårdsförening, som bildades
1965. Båda har
helhjärtat med
glädje och stort
engagemang deltagit i allt som rört
föreningen. Nisse
var kassör från
1965 till 1994.
Nisse Pettersson
Inga Pettersson
1914-02-26 – 2007-07-04
1928-01-10 – 2007-11-13
Inga var hela tiden
engagerad i syföreningen som bildades 1965 som bidrog till bygdegårdsföreningen både ekonomiskt och med trivsel i form av bl.a. julauktioner.
Naturligtvis var båda djupt engagerade i allt övrigt arbete i och runt bygdegården.
Nisse, som den renlevnadsman och vegetarian han var, var förespråkaren
för bastubad. När man någon gång höjde rösten på något möte och föreslog
att bastun skulle stängas på grund av för få bastubadare, kom alltid Nisse
med något förslag, så att den fick leva kvar. Och den är fortfarande öppen.
Ingas idé om vegetarisk lunch förverkligades också. Många gånger bjöds
gästerna på en utsökt vegetarisk mat som Inga lagat.
Inga och Astrid Åstrand vävde mattor tillsammans, som såldes på auktion
eller gick som vinst i något lotteri. Nisse och Inga var alltid med, och hade
de någon gång förhinder, ringde de dagen efter och förhörde sig om hur det
varit. Nisse förgyllde gärna träffarna med roliga historier och det var nästan
alltid Nisse som högtidligt tackade för maten vid fester i bygdegården.
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År 2005 höll Nisse, då 91 år, ett vackert och innehållsrikt vårtal om värderingar i livet. Han lovade då att komma tillbaka med ett nytt tal om nio år,
då han fyllt 100 år. Det blev inte så. Den 4 juli 2007 somnade han in.
Inga deltog i bygdegårdens verksamhet ända till sin sista dag i livet. Då
hade hon bakat sockerkaka till föreställningen Bondeopera och Berättarcafé den 13 november 2007. Inga var med och gladdes mycket åt det. Hennes
sista ord om bygdegården var ”det är så roligt i bygdegården, man känner
sig aldrig utanför där”. Det är det finaste betyg en förening kan få. Astrid
Åstrand och jag själv följde Inga de sista stegen i hennes liv från denna
föreställning och hem till Öjebacka. Vi hjälpte Inga av med ytterkläderna
och där föll hon ihop i våra armar. Det tog bara några minuter innan Inga
somnade in.
Nu är både Inga och Nisse borta och vi känner alla en mycket stor saknad.
Styrelsen Ljungstorps bygdegårdsförening genom Verna Andersson

Nisse och Inga vid en tipspromenad 1998.
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Verksamhetsberättelse för

Ljungstorps Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 2006.
Föreningen har anordnat följande tillställningar under året:
24 jan
6 mars
23 april
18 april
30 april
23 juni
18 aug
2 sep
24 sep
8 okt
28-29 okt
11 november
14 nov
10 dec

Teater: Solutgång // Text och musik Ted och Kenneth Gärdestad
Årsmöte
Tipspromenad
Vårstädning
Valborgsmässofirande
Midsommarfirande
Grillkväll
Lösöreauktion
Tipspromenad
Pensionärsträff
Slöjd- & Hantverksmässa
Höststädning
Teater: Marilyn Monroe - människa & myt
Luciafirande

Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har förutom föreningsstämman haft 5 protokollförda styrelsemöten - 30 januari, 20 mars, 29 maj, 28 augusti och 23 oktober.
Årsmötet 2006 hölls den 6 mars.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd 21 gånger till privatpersoner, 62
gånger till föreningar, sammanlagt 83 gånger.
Under 2006 var antalet medlemmar i Ljungstorps Bygdegårdsförening 166 st.
Bastun har varit öppen vid 52 tillfällen för sammanlagt 132 badande. Bygdegårdsföreningen har i samarbete med studieförbund hållits kurser i resp Qi Gong och Yoga.
Utgivningen av Ljungstorpabla´t är tyvärr försenad.
Styrelsen tackar kommittéer och andra som hjälpt till vid föreningens tillställningar och med övrigt arbete i och vid bygdegården.
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Verksamhetsberättelse för

Ljungstorps Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 2007.
Föreningen har anordnat följande tillställningar under året:
6 feb
5 mars
15 april
17 april
30 april
6 maj
19-20 maj
22 juni
24 aug
1 sep
7 okt
27-28 okt
10 nov
13 nov
16 dec

Teater: Herrar
Årsmöte
Tipspromenad
Vårstädning
Valborgsmässofirande
Musikcafé med DISSkanten
Kaffeservering under Vallehelgen
Midsommarfirande
Grillkväll
Lösöreauktion med Auktionsdans
Pensionärsträff
Slöjd- & Hantverksmässa
Höststädning
Teater: Fanny Ensilage
Luciafirande

Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har förutom föreningsstämman haft 5 protokollförda styrelsemöten - 29 januari, 27 mars, 28 maj, 27 augusti och 22 oktober.
Årsmötet 2007 hölls den 5 mars.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd 28 gånger till privatpersoner, 55
gånger till föreningar, sammanlagt 83 gånger.
Under 2007 var antalet medlemmar i Ljungstorps Bygdegårdsförening 169 st.
Bastun har varit öppen vid 52 tillfällen för sammanlagt 119,8 badande. Bygdegårdsföreningen har i samarbete med studieförbund hållits kurser i resp Qi Gong och
Yoga.
Utgivningen av Ljungstorpabla´t är tyvärr ytterligare försenad, men ska komma ut
under 2008 för 14:e gången.
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. 0511-609 09 och anmäl dig. Ett års medlemskap kostar 100 kronor.
Följande personer var medlemmar vid årskiftet 2007-2008.
Medlemmarna presenteras i bokstavsordning.
Adin Björn
Ahlgren Birgitta
Ahlgren Stig
Ahlm Börje
Ahlm Marianne
Andersson Anna
Andersson Anne-Marie
AnderssonBirgit
Andersson Bo
Andersson Gerd
Andersson Gillis
Andersson Gunnar
Andersson Lena
Andersson Mats
Andersson Nina
Andersson Olof
Andersson Solveig
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
Brindberg Ann-Sofie
Brindberg 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
Gustafsson Camilla
Gustafsson Dagmar
Gustavsson Agne
Gustavsson Berndt
Gustavsson Eva
Gustavsson Gunn
Hallerup Ingalill
Holm Alfred
Holm Barbro

Holm Folke
Holm Gunnar
Holm Ing-Britt
Holm Johanna
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 Per-David
Johansson Roland
Johansson Rune
Johansson Sara
Josefsson Signe
Karlsson Gunnel
Karlsson Gösta

Karlsson Karl-Erik
Karlsson Lennart
Karlsson Lennart
Karlsson Sonja
Karlsson Nanny
Kjellén Mats
Kjellkvist Lycken Ireén
Koho Laaksonen Arja
Koszinowski Monica
Koszinowski Siegfried
Laaksonen Ari
Lann Judith
Lans-Persson Inez
Larsson Joachim
Laursen Jens
Lefvander Eva
Lidberg Kerstin
Lindberg Per-Olof
Lindström Bertil
Lindström Birgitta
Lindström Birgitta
Lorentzon Rune
Lund Sven-Olof
Lycken Per
Lövoll Gunnel
Lövoll Trygve
Magnusson Annette

Magnusson Göran
Malm Bertil
Manz Gertrud
Martinsson Therese
Martinsson Ulla-Britt
Månsson Annika
Månsson Ronald
Måård Göran
Nordström Ola
Nylén Per
Olofsson Ann
Oscarsson Bärbel
Pettersson Ann-Marie
Pettersson Lars-Göran
Pettersson Marie
Reinhold Helena
Reinhold Mikael
Rytterlund Gudrun
Sjölin Gunnar
Stern Kristina
Stern Marc
Storm Ingvor
Storm Mikael
Storm Tord
Strandhag Jessica
Strandhag Per
Sträng Arne

Sträng Birgitta
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
2008-2009
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
”
”
Ersättare
”

Folke Holm
Lars Brindbergs
Arja Laaksonen
Verna Andersson
Sten Arfwidsson
Camilla Gustafsson
Roland Holm
Ingvar Fernholt
Peter Mayer
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Informationssidan
Hyrespriser m.m. är beslutade av 2007 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.) 1300:-,
halvdag (upp till 5 tim.) 650:• Övriga veckodagar: heldag (mer än 5 tim.) 960:-, halvdag (upp till 5 tim.) 480:• Tillägg för hyra av högtalaranläggning 550:Hyra av enbart källare eller kök:
• Fredag, lördag, helgdagsafton eller helgdag: heldag (mer än 5 tim.) 520:-,
halvdag (upp till 5 tim.) 260:• Övriga veckodagar: heldag (mer än 5 tim.) 360:-, halvdag (upp till 5 tim.) 180: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 Folke Holm, tfn. 0511- 601 19.

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

Genuin Svensk Massage
En djupgående form av massage, oöverträffad vad gäller att förebygga
och rehabilitera muskelspänningar. Lämplig vid spänningshuvudvärk,
värk i nacke/axlar/rygg, musarm, kryp/domningar i fingrar/ben m.m.
Avslappnings / Ansiktsmassage
Behandlingar som ger en skön avslappning av hela kroppen.
Elektroterapi
En smärtfri behandlingsform med små begränsningar.
Fungerar lika bra på led- som muskelproblem/skador.
Petra Holm, Diplomerad Fysioterapeut

För tidsbokning ring: 0735-282 669

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

