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Ljungstorpabla’t hänger med
Tiden går fort. Vi har för Ljungstorpabla’ts räkning tätt följt verksamheten i Ljungstorps bygdegård under 16 händelserika år. Du kan
själv se förändringarna i föreningens program om du går tillbaka till
något av de första numren som gavs ut i början av 1990-talet.
Att följa verksamheten i Ljungstorps Bygdegård är för oss som arbetar med Ljungstorpabla’t en självklarhet. Vi är alltid på plats med en
kamera för att dokumentera inför nästkommande utgåva. De foton
som finns i bladet är dock bara en mycket liten del av alla de som
tas under ett år. Sedan 1993 – då vi verkligen började dokumentera
verksamheten i Ljungstorps bygdegård – finns tusentals fotografier.
Under senare år är det digitala foton som gäller. Vårt mål är att så
småningom sammanställa alla foton som tagits för att både bevara
inför framtiden, men också för att visa vilken fantastisk historia som
faktiskt utspelats i Ljungstorps bygdegård.
Vill du bli en del av historien? Kom till Ljungstorps bygdegård och
delta i verksamheten!
Verna Andersson och Peter Holm
Verna Andersson
Ljungstorp Röset
532 73 VARNHEM
vernaah.andersson@telia.com
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Peter Holm
Lekbrödravägen 15
532 73 VARNHEM
peter.holm@skara.sap.se

Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar!
Det är redan 10 år sedan den nya bygdegården i Ljungstorp invigdes! Tiden går fort.
Mycket arbete och slit låg bakom oss vid invigningen av det nya huset.
Många uppskattar och lovordar vår bygdegård och dess standard. Vi får
ofta kommentaren att de tror att den är tämligen nyrenoverad, inte att det
gjordes för 10 år sedan! Bygdegården håller sig fräsch!
Under de 10 åren har också föreningens aktiviteter förändras och det är väl
tur. Det visar ju bara att vi försöker förändra och förnya oss.
Våra nya ”säkra kort” är slöjd- och hantverksmässorna och teaterföreställningarna där vi samarbetar med Skara teaterförening. Vid dessa aktiviteter
får vi också ypperliga tillfällen att marknadsföra oss eftersom det kommer
många nya besökare, som inte kunde tänka sig att det ligger en sådan fin
bygdegård här i Ljungstorp. Detta ger oss många nya hyresgäster, som ju
gör att finanserna rullar på.
Till alla aktiviteter är det alltid många som ställer upp och arbetar på olika
sätt. Vi träffas, jobbar och har roligt under tiden!
Lagom till 10 årsjubileet kan vi hissa flaggan, föreningen har förärats en
flaggstång! Ett stort TACK till Birgitta och Bertil Lindström som gjort
detta möjligt! Vi tackar även för det nya bastuaggregatet, som gör det möjligt för bastuentusiasterna att fortsätta och även försöka entusiasmera fler.

Har du idéer om hur vi ytterligare kan förnya och förändra
oss? Det är bara att höra av sig…!

Folke Holm
ordförande i Ljungstorps Bygdegårdsförening
3

Teater våren 2008
Den 8 april 2008 besökte Regionteatern Blekinge Kronoberg Ljungstorps
bygdegård. Föreställningen, som heter Stjärnan över Lappland, är skriven
av Staffan Göthe, regisserad av Olle Törnqvist och Johan Bernander och
har under året uppförts på ett 40-tal platser i södra Sverige. Den framfördes
av tre skådespelare - Catherine Westling, Jakob Stefansson och Hans Ung.
Föreställningen handlade om en tatuerare som också var bordellmamma,
en kock och en designsamordnare. Tatueraren vars ateljé stod i centrum
fick omväxlande besök av den vilsna kocken, kriminell och med spelskulder och av designsamordnaren som med hjälp av prylar och dyra kläder
försökte ta sig fram i livet, ständigt sökande efter den stora kärleken. Det
hela utmynnar i en thriller där designsamordnaren ger kocken en dyrbar
tavla. Den heter ”Stjärnan över Lappland”. Den visar sig vara stulen och
det hela slutar med en polisutredning.
Det var svårt att finna någon röd tråd i denna föreställning och för många i
publiken är det nog den nakna rumpan som det hela startade med som man
minns bäst. Ett 50-tal åskådare njöt desto mer i pausen då det serverades
mjukt tunnbröd med renskav, god dryck och kaffe med bakelse.

Jakob Stefansson, Catherine
Westling och Hans Ung spelade en pjäs utan röd tråd.
Foto: Mats Samuelsson
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Tipspromenad våren 2008
Dagen innan poängpromenaden, som hölls den 13 april, var det snöstorm!
Dagen efter sken solen, även om den gick i moln emellanåt, och snön låg
endast fläckvis kvar. Blåsippor, vitsippor, vårlök och Berglunds violer
blommade och häggen var på väg att få gröna blad och nässlorna hade
kommit! Roland och Barbro Holm och Lars-Göran och Ann-Marie Pettersson stod för frågor och fika den här dagen och både huvudknopp och gom
fick en stunds njutning.
Frågorna var kluriga och handlade bl.a. om historia, naturkunskap och
ordkunskap. ”Bra frågor, lite svåra”, var kommentarerna. ”Men det är ju
tipspromenad”, sa Gösta Karlsson och det är en bra inställning tycker vi!
Vinnare i tipspromenaden blev Lars Winnerstam, Skara, Arja Laaksonen,
Varnhem och Monika Kristiansson, Axvall.

Albin Strandhag, Petra Lundberg, Emil Strandhag, Jessica Strandhag, Filip
Lundberg och Emma Lundberg deltog i tipspromenaden. I bakgrunden skymtar
Klas Johansson och Per Strandhag.
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Vårcafé april 2008
Temat för årets vårcafé som anordnades den 27 april 2008 var ”Blommor i
trädgård och parker”. Inbjudna att visa bilder och berätta var May och K-G
Johansson från Skultorp. Tyvärr blev K-G sjuk, men May kom och visade
vackra bilder. May är ordförande i Skövde trädgårdsförening. Båda har ett
stort intresse för trädgårdsskötsel och är intresserade fotografer. De reser
ofta runt och fotograferar och visar sedan sina bilder för intresserad publik.
Det bjöds på vackra bilder både från deras egen trädgård och andras, men
även från slottsparker och andra stora trädgårdsanläggningar.
Kaffe med hembakat dopp avslutade denna sammankomst i bygdegården.

Bygdegårdsföreningens ordförande Folke Holm tackar May Johansson,
Skultorp, för en trevlig stund i Ljungstorps bygdegård.
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Kaffeservering, Vallehelgen 2008
När konstnärerna samlas i bygdegården, då sätts kaffebryggaren på! Den
17-18 maj 2008 var det dags för den årliga upplagan av Vallehelgen – den
helg då bygdens konstnärer öppnar sina hem för allmänheten och visar sina
alster.
Sedan några år tillbaka ordnas en samlingsutställning i bygdegården denna
helg. Tanken om en gemensam utställning som en startpunkt på hela Vallehelgen, väcktes av Skara
kommuns kultursekreterare
Anette Fernholt. Meningen är
att besökare ska starta i Ljungstorps Bygdegård för att få ett
smakprov av alla konstnärer
och sedan bege sig ut i bygden
för att fördjupa sig i den konst
som trollbundit mest.
Tyvärr verkar besökarna ha
svårt att hitta till bygdegården
och långt ifrån alla de som
besöker de olika kontnärerna,
väljer att börja i bygdegården
i Ljungstorp. Ändå var
det ett försvarbart antal
besökare i bygdegården
denna helg.

Arne och Sara Sträng kopplar av med kaffe
och kakor vid Vallehelgen i Ljungstorp.

Konstverken var många
i Ljungstorps bygdegård
under två dagar.
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Midsommarﬁrande 2008
Midsommarfirandet i Ljungstorp 2008 bjöd - som sig bör - på både
sol, glädje, dans och gräddbakelse!
Några av midsommarfirarna anlände på traktorvagnar som avgått
från Kleven. Joakim Holm och Joachim Larsson rattade traktorerna
och stannade många gånger utmed Ljungstorpsvägen och plockade
upp midsommarfirare som var på väg till bygdegården.
Först kläddes stången med blommor och blader, sedan hälsade bygdegårdsföreningens ordförande Folke Holm välkommen och sedan
tog dansen under Marianne Falk
Roos ledning sin början. De
klassiska midsommarvisorna
sjöngs och dansades till.
Efter dans kring stången stod
kaffet uppdukat i bygdegården
och besökarna kunde njuta av
en riktigt somrig jordgubbsbakelse.
På midsommar dansas det i Ljungstorp så
det står härliga till. En
viktig tradition för frusna
Nordbor.
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Loppis och grillkväll 2008
De senaste åren har intresset för en ren lösöresauktion minskat och besökarna vid bygdegårdsauktionerna blivit allt färre. Nya tag kring auktionen diskuterades och det hela resulterade i en
loppmarknad, eller loppis som försäljning av småprylar mer populärt kallas.
Den 23 augusti 2008 hade affischerna suttit uppe några veckor, lappar delats ut i brevlådorna
och annonser synts i tidningarna. Osäkerheten fanns dock där, ingen visste om det nya greppet
skulle falla i god jord. Det visade sig dock bli en stor succé! Utanför bygdegården trängdes
människor en bra stund innan dörrarna öppnades och loppisen kunde börja. I stora salen stod
bord uppställda och alla prylar var indelade i grupper efter pris. En timma pågick loppisen
och borden tömdes snabbt. Sedan var det dags för de lite större sakerna att auktioneras ut på
traditionellt vis. Den vane roparen LarsGöran Pettersson ropade och de många
köplystna loppiskunderna förvandlades till
lika köpglada auktionsinropare. Medan auktionen pågick fortsatte loppisen och priserna
sänktes steg för steg för att alla prylar skulle
finna en ny ägare innan dagen var slut.
Loppisen blir ett inslag i bygdegårdsprogrammet som med all säkerhet kommer att
stå sig i många år framöver!
På kvällen samma dag anordnades den
numera traditionella grillkvällen. Alla de
som arbetat med loppisen och en handfull
andra Ljungstorpsbor njöt av både grillade
läckerheter och en skön sensommarkväll.

Loppis med auktion blev en ny succé för Ljungstorps bygdegårdsförening.
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En-milavandring i Ljungstorp
Även 2008 förlades start och mål för en av vandringarna med Billingens
vandringsklubb till bygdegården i Ljungstorp. Dessa vandringar, med 20
starter per år, är mycket populära och lockar nästan varje gång omkring
150 vandrare. Nu var det den 21 september och i vackert väder startade
145 vandrare. Lika många ostfrallor och därtill kaffe, smakade gott efter en
hel mils vandring. Återigen deltog Arnold Andersson, 89 år fyllda i januari, således nästan 90 år, i vandringen!

Tipspromenad höst 2008
I ett strilande regn tog sig vandrarna runt banan vid tipspromenaden i
Ljungstorp den 5 oktober 2008. Denna gång hade Göran och Anette Magnusson konstruerat frågorna och det var också de som med hjälp av Eva
Berglund skötte försäljning av startbrickor och fika till de som nått målet i
bygdegården.
Lars-Göran Pettersson, Ljungstorp gissade rätt på elva frågor
och vann därmed första pris.
Övriga vinnare var Axel Pettersson, Skara (10 rätt), Lisbeth
Leijon, Skövde (9 rätt) och
Stina Pettersson, Skara (9 rätt).

Göran Magnusson sorterar
startbrickor vid tipspromenaden
som startar och har målgång i
Ljungstorps bygdegård.
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Slöjd- & hantverksmässa, höst 2008
Mässan, som hölls den 25 och 26 oktober, slog alla rekord vad gällde antalet
deltagare. Fyrtiofem utställare anmälde sig. Det finns plats för 25 bord inomhus plus de som kan stå utomhus. Några av utställarna hade endast möjlighet
att stå en dag, vilken gjorde att utbudet av slöjdalster blev mycket stort. Efter
mycket pusslande lyckades 30 utställare få plats!
Denna mässa är ett bidrag till den skaraborgska kulturen. Traditionella hantverk, former och mönster levandehålls genom konstnärer och hantverkare
som ställer ut i bygdegården. Detta blandas med nya idéer som också har sin
plats här. Tillströmningen av folk var stor båda dagarna och träslöjd, smycken
av olika slag, sidenbroderier, porslinsmålning, tovat, figurer av hästskosöm,
broderade dukar, trasmattor, grytlappar, stickade barnkläder, rökta lammprodukter och honung spreds under
dessa dagar över Skaraborg. Varje
slöjdmässa i Ljungstorps bygdegård
blir en riktig fest! Stämningen var
gemytlig och kaffeserveringen och
lotteriet, som utställarna bidragit till,
gick strålande.

Rökla lammprodukter, fårskinn och
honung såldes utanför bygdegården.
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Filmvisning i bygdegården
Det är inte så ofta det visas film i bygdegården, men den 18 november var det
dags. Filmen om Korga-Vall med flera dokumentärfilmer från Billingetrakten
hade utannonserats och att det finns ett stort intresse för dokumentärfilm från
trakten visades sig då salen fylldes av folk. Det var dokumentärfilmaren Leif Crona från Skövde som visade
sina egna filmer. Han inledde med en naturfilm och
fortsatte sedan med filmerna om gården Gum på Kinnekulle, om Korsberga tegelbruk och om Korga-Vall.
Naturfilmen var en vacker film från Billingen med omnejd till fin musik. Gården Gum på Kinnekulle har en
lång, omskriven, historia och det spökar där. Leif Crona
hade lyckats få flera intervjuer med folk som upplevt
oförklarliga ting. Filmen om Korsberga tegelbruk
handlade om när en historisk byggnad revs. KorgaVall, eller Axel Linus Vall som han egentligen hette,
bodde ensam vid Blängs mosse på Billingen. Han var
korgmakare. Sven Sterner från Berg, spelar Korga-Vall
i filmen. Alf Brage, bland flera andra, berättar i filmen
om korgmakaren, som han träffat många gånger. Alfs
kommentar när han fick se ”Korga-Vall” i filmen var
att han trodde att det var Korga-Vall själv. Så bra hade
Sven Sterner med hjälp av Leif Crona lyckats gestalta
honom.
Kaffe med dopp avslutade en trevlig filmkväll.
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Leif Crona bjöd på flera
av sina dokumentärfilmer i
bygdegården.

Povel Ramel-afton i bygdegården
Povel Ramel kom till Ljungstorp i form av trion Glapack den 11 november
2008. Glapack framförde kända och mindre bekanta Povel-låtar på bygdegårdens scen, i den mycket uppmuntrande och uppskattade föreställningen.
Povelvisorna blandades med små glimtar ur den folkkäre musikerns liv och
publiken uppmanades att sjunga med i de klassiska refrängerna.
Gruppen Glapack, som består av Ingela och Ingemar Bäckström från Främmestad samt Håkan Torpenberg från Grästorp, är tre rutinerade artister som
varit verksamma i ca femton år och gjort flera underhållningsprogram i
olika sammanhang. Gruppen varierar den musikaliska klangen genom trestämmig sång och genom att använda olika instrument såsom gitarr, elbas,
piano och saxofon.
Självklara visor av Povel som ”Ta av dig skorna”, ”Måste vägen till Curacao gynga så?” och ”Underbart är kort” framfördes på ett mycket proffsigt
sätt. Även mindre kända låtar som t.ex. ”Köp inte en zebra” fanns med i
föreställningen.
I pausen serverade
bygdegårdsföreningen
paj och kaffe med kaka.
Kvällen anordnades av
bygdegårdsföreningen
tillsammans med Skara
teaterförening.

Gruppen Glapack med Ingela och Ingemar Bäckström
och Håkan Torpenberg
bjöd på ett trevligt Povelframträdande.
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Lucia 2008
Söndagen närmast Luciadagen är det varje år dags för ett av de mer traditionsbundna inslagen i bygdegårdsföreningens program. Då firas en av de
högtider som sitter djupast rotad i den svenska folksjälen; Lucia med följe
lyser upp vintermörkret.
Antalet besökare till luciahögtiden i bygdegården hänger tätt samman med
antalet barn som deltar och hur stor släkt de har. De flesta som njuter av
det lilla skådespelet är nämligen mammor, pappor och mor- och farföräldrar. Att vara del i luciatablån är ett bra avstamp i vad som förhoppningsvis
kan bli ett fortsatt deltagande i bygdegårdsföreningens aktiviteter.
I år stod Margareta Johansson och Nina Andersson för inlärningen av alla
luciasånger och –verser. Bygdegårdsföreningens ordförande Folke Holm
överlämnade blommor till de båda och tackade för ett viktigt och mycket
väl genomfört arrangemang.
Kaffe och lotter är en självklarhet vid ett luciafirande och mot slutet kom
tomten med paket till alla barn.

Lucian Sara Österberg med följe lyste upp söndagseftermiddagen i Ljungstorp; tärnorna
Emma Andersson, Julia Borg, Sanna Borg, Emelie Brindbergs, Matilda Brindbergs,
Ella Börjesson, Elsa Börjesson, Tilda Börjesson, Matilda Ernius, Julia Gröndahl, Klara
Gunnerek, Emelie Larsson, Martina Larsson, Saga Laursen, Klara Lycken och tomten
Erik Andersson. Den andre tomten som skulle ha deltagit – Erik Österberg – låg hemma i
sängen och var sjuk. Vi hälsar honom välkommen till nästa års luciafirande!
14

En sol från Karlstad i bygdegården
”Solen bor i Karlstad” var namnet på föreställningen som handlade om
Thore Skogman och hans diktning. Nicholas Olsson spelade den finurlige
visdiktaren och Pär Ulander ackompanjerade honom på dragspel. Det var
en strålande föreställning som spelades i bygdegården den 24 februari
2009. Nicholas Olsson är skådespelare och han gestaltade Thore Skogman
på ett övertygande och ömsint sätt. Han hade verkligen lyckats fånga hans
särdrag. Han var till och med lik honom till utseendet!
Många gamla godingar ur Skogmans repertoar fick vi höra, men också
berättelser. En del sorgesamma, en del verkligen fantasifyllda men framför
allt var de glädjefyllda.
Det var det som var budskapet. Om alla lyssnade
på Thore Skogmans låtar
varje dag, då skulle alla
människor bli snällare
och världen bli mycket
gladare.
Föreställningen arrangerades i samarbete med
Skara Teaterförening.
Ett 50-tal åhörare lät sig
i pausen väl smaka av
en mycket god anrättning av kyckling, bröd,
ost och grönsaker, som
avslutades med kaffe
och kaka.

Nicholas Olsson spelade
den finurlige visdiktaren
Thore Skogman och Pär
Ulander ackompanjerade
honom på dragspel.
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Slöjd & hantverksmässa vår 2009
Varje slöjd- och hantverksmässa i Ljungstorps bygdegård verkar slå rekord. Antalet som visar sitt intresse att delta blir bara fler och fler, likaså besökarna! Detta
är kanske i och för sig naturligt eftersom ryktet om mässan sprider sig till allt
fler hantverkare och besökare. Det är svårt att mäta antalet besökare under de två
dagar mässan pågår, men det handlar om många hundra.
Våren 2009 ägde mässan rum helgen den 7-8 mars. Utbudet av hantverk var stort;
stickat, påskpynt, silversmycken,
fårkorv, saft och sylt, ljus och
mattor, var bara en bråkdel av
det som ställdes ut och såldes.
I bygdegårdens källare serverades kaffe och i entréhallen såldes
lotter med strykande åtgång.
Slöjd och hantverk ligger verkligen i tiden, något som bekräftas
av den numera två gånger om
året återkommande mässan i
Ljungstorps bygdegård.

Inger Karlsson, Tidaholm
sålde ljus av olika färg och
form och Ingalill Fast, Skövde visade och sålde tavlor
med kloka ord och prydnader
för påsktiden.
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Tipspromenad våren 2009
Något kyligt var det på tipspromenaden den 19 april 2009 – mer höst än
vår i luften. Trots detta var antalet deltagare ungefär lika många som vanligt. De som brukar delta i bygdegårdsföreningens tipspromenader kommer
tydligen oavsett temperatur och väderlek!
Åter igen hade Lars-Göran och AnnMarie Pettersson och Roland och
Barbro Holm klurat fram 12 frågor. En
fråga var så klurig att inte ens konstruktören själv visste vilket svar som var det
rätta!
Medan Lars-Göran och Roland höll i
försäljningen av startbrickor och lotter,
ansvarade Barbro och Ann-Marie för att
besökarna fick sig en värmande kopp
kaffe med tillbehör att avnjuta efter
avslutad tipsrunda.
Lars-Göran Pettersson och Roland
Holm är numera rutinerade tipspromenadsarrangörer.

Gösta Karlsson och familjen Ehn tog sig en kopp kaffe efter avslutad tur med tillhörande tipsfrågor.
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Vallehelgen 2009
Bygdegårdsföreningen försöker alltid att hålla sig framme när det ger
god reklam åt bygdegården. Vallehelgen har blivit en tradition och
Anette Fernholts idé att starta hela evenemanget Vallehelgen i bygdegården fortsätter. Det betyder att varje konstnär har ett konstverk hängt
i bygdegården, där de på så vis hälsar välkommen besökarna till sina
respektive ateljéer för att se mera. Ett 20-tal konstnärer deltar i Vallehelgen.
Bygdegårdsföreningen hade kaffeservering under konsthelgen den 2324 maj 2009 och detta år fanns det också möjlighet att här köpa kaffebröd av elever i klass 5 från Varnhems skola. De hade bakat och sålde
för att få pengar till en klassresa.

Syskonen Gunvor Andersson och Stig Nordlind, Skövde, besökte samlingsutställningen i Ljungstorp.
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Midsommarﬁrande 2009
Det hade regnat på förmiddagen men då det var dags för stången att resas
kl 15 gjorde nederbörden en paus och firandet kunde ske i ett vått gräs,
regntunga skyar – men uppehåll.
Enligt traditionen anlände traktorvagnar med
Ljungstorpsbarnen till
bygdegården strax innan
firandet inleddes. Bakom
traktorrattarna satt Joakim Holm och Joachim
Larsson.
Bygdegårdsföreningens
ordförande Folke Holm
hälsade alla välkomna
Joakim och Joachim kör Ljungstorpsbarnen till
och Marianne Falk Roos
midsommarfirandet.
spelade upp på dragspel
och välkomnade alla att delta i danslekarna. De klassiska visorna med delvis nykomponerad text, sjöngs och dansades till.
Efter lekar kunde alla
firare njuta av gräddbakelser med färska
jordgubbar.

Dans kring stången i
Ljungstorp är populärt!
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Ari Laaksonen – ny bokningsvärd för bygdegården
Efter tio år som vaktmästare i Ljungstorps bygdegård avsade sig Sten Arfwidsson denna befattning
vid föreningsstämman den 2 mars 2009. Bygdegårdsföreningen tackar Sten för ett fantastiskt fint
utfört arbete med mycket god ordning och reda!
Föreningsstämman föreslog Ari Laaksonen som
ny vaktmästare. Ari var inte beredd att ta hela det
ansvaret, men åtog sig att bli bokningsvärd, vilket
klubbades. Beträffande vaktmästare tog styrelsen
på sig att tillsammans med Ari lösa detta löpande.
Bokningsvärd för bygdegården fr.o.m. 2 mars 2009
är således Ari Laaksonen. För att nå honom i frågor
som rör bygdegården, ring 0511-60429 (kopplas
efter 5:e signalen till 0511-609 09) eller e-posta
051160909.ari@telia.com.

Arbete vid bygdegården
Under ett år är det mycket arbete som
behöver göras för att hålla bygdegården i gott skick. Gräset ska klippas,
snö ska skottas, väggar ska målas
och fönster ska putsas. En gång varje
vår och varje höst är det stor städdag
i och runt bygdegården och dessa
dagar anslås naturligtvis på anslagstavlorna i Ljungstorp och på bygdegårdens hemsida.
Vill du hjälpa till att klippa bygdegårdens gräsmatta på sommaren?
Kontakta Margaretha Holm på
ma.holm@telia.com eller telefon
0511-601 19 och anmäl dig som klippare!
Våren 2008 rengjordes bygdegårdens tak
av Sten Arfwidsson och Roland Holm.
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Bygdegården ﬁck en ﬂaggstång
En pampig och vacker bygdegård
ska naturligtvis ha en egen flaggstång. 2009 var det dags att hissa
flaggan på den nyuppsatta flaggstången för första gången! Stången,
som är skänkt av Birgitta och Bertil
Lindström, Hålltorp, sattes upp
av Lars-Göran Pettersson, Roland
Holm, Folke Holm, Morgan Sundberg, Barbro Holm och Margaretha
Holm.
Birgitta och Bertil skänkte flaggstången som Lars-Göran, Roland, Folke,
Morgan och Barbro satte upp. En
vacker syn är det att se flaggan vaja i
vinden bakom vår vackra bygdegård.
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Verksamhetsberättelse för

Ljungstorps Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 2008.
Föreningen har anordnat följande tillställningar under året:
27 jan
1-2 mar
3 mar
8 apr
13 apr
15 apr
27 apr
17-18 maj
20 jun
23 aug
21 sep
5 okt
25-26 okt
8 nov
11 nov
14 dec

Bygdegårdskväll
Slöjd- och hantverksmässa
Årsmöte
Teater: Stjärnan över Lappland
Tipspromenad
Vårstädning
Vårcafé med bilder av K-G & Maj Johansson
Kaffeservering under Vallehelgen
Midsommarfirande
Loppis & Grillkväll
Kaffeservering vid vandring med Billingens vandringsklubb
Tipspromenad
Slöjd- & hantverksmässa
Höststädning
Teater: Glapack
Luciafirande

Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har förutom föreningsstämman haft 5 protokollförda styrelsemöten - 28 januari, 25 mars, 20 maj, 18 augusti och 20 oktober.
Årsmötet 2008 hölls den 3 mars.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd 22 gånger till privatpersoner, 56
gånger till föreningar, sammanlagt 78 gånger.
Under 2008 var antalet medlemmar i Ljungstorps Bygdegårdsförening 154 st.
Bastun har varit öppen vid 52 tillfällen för sammanlagt 145,2 badande. Bygdegårdsföreningen har i samarbete med studieförbund hållits kurser i resp Qi Gong och
Yoga.
Ljungstorpabla´t 2007-2008 utgavs detta år.
Styrelsen tackar kommittéer och andra som hjälpt till vid föreningens tillställningar och med övrigt arbete i och vid bygdegården.
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MEDLEMSFÖRTECKNING
Det finns många anledningar att vara medlem i Ljungstorps Bygdegårdsförening. Vill även du bli medlem? Ring kassör Arja Koho Laaksonen tfn. 0511609 09 och anmäl dig. Ett års medlemskap kostar 100 kronor.
Följande personer var medlemmar vid i augusti 2009.
Medlemmarna presenteras i bokstavsordning.

Adin Björn
Ahlgren Birgitta
Ahlgren Stig
Ahlm Anneli
Ahlm Börje
Ahlm Marianne
Andersson Anna
Andersson Anne-Marie
Andersson Birgit
Andersson Bo
Andersson Eja
Andersson Gerd
Andersson Gillis
Andersson Gunnar
Andersson Lena
Andersson Mats
Andersson Nina
Andersson Olof
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
Brindbergs Ann-Sofie
Brindbergs Lars
Börjesson Johan
Börjesson Madeleine
Börjesson Niclas
Börjesson Susanna
Carlsson Britt-Marie
Carlsson Sven
Elf Anders
Emanuelsson Kerstin
Emanuelsson Mona
Emanuelsson Olle
Estrin Thomas
Ferm Gunborg
Ferm Karl
Fernholt Anette
Fernholt Ingvar
Flöjt Marielle
Forsell Barbro
Forsell Ingvar
Friman Jaen
Fröjd Urban

Gröndahl Anders
Gröndahl Annica
Gustafsson Camilla
Gustafsson Dagmar
Gustavsson Agne
Gustavsson Berndt
Gustavsson Eva
Gustavsson Gunn
Günther Marion
Hallerup Inga Lill
Holm Alfred
Holm Barbro
Holm Folke
Holm Gunnar
Holm Joakim
Holm Johanna
Holm Margaretha
Holm Oscar
Holm Peter
Holm Petra
Holm Roland
Holm Solveig
Holmqvist Hans
Holmqvist Kristina
Hornebrant Bengt
Hultgren Inga-Lisa
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Hultgren Lars
Hultgren Mats
Hultgren Tua
Isaksson Birgitta
Isaksson Folke
Johansson Anders
Johansson Asta
Johansson Knut
Johansson Kurt
Johansson Margareta
Johansson Per-David
Johansson Roland
Johansson Sara
Josefsson Signe
Karlsson Gunnel
Karlsson Gösta
Karlsson Karl-Erik
Karlsson Lennart
Karlsson Lennart
Karlsson Nanny
Karlsson Sonja
Kaulbach Estrin Charlotte
Kjellén Mats
Kjellgren Mattias
Koho Laaksonen Arja
Koszinowski Monica
Koszinowski Siegfried
Källhult Anette
Källhult Staffan
Laaksonen Ari
Lann Judith
Lans-Persson Inez
Larsson Joachim
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Laursen Jens
Lefvander Eva
Lidberg Kerstin
Lindberg Per-Olof
Lindström Bertil
Lindström Birgitta
Lindström Birgitta
Lorentzon Rune
Lund Sven-Olof
Lycken Ireén
Lycken Per
Lövoll Gunnel
Lövoll Trygve
Magnusson Annette
Magnusson Göran
Malm Bertil
Manz Gertrud
Martinsson Therese
Martinsson Ulla-Britt
Mayer Peter
Månsson Annika
Månsson Ronald
Måård Göran
Nordström Ola
Norlander Johanna
Nyberg Cecilia
Nylén Per
Olofsson Ann
Oscarsson Bärbel
Pettersson Ann-Marie
Pettersson Erik
Pettersson Lars-Göran
Pettersson Marie

Reinhold Helena
Reinhold Mikael
Rytterlund Gudrun
Sjölin Gunnar
Stern Kristin
Stern Marc
Storm Ingvor
Storm Mikael
Storm Tord
Strandhag Jessica
Strandhag Per
Sträng Arne
Sträng Birgitta
Svensson Anne
Säll Bojan
Söderberg Maria
Tell Birgitta
Tell Carl-Arvid
Tell Hans
Tell Ingrid
Wikström Dan
Wikström Marie
Willén Carin
Willén Jan
Åkergren Irene
Åkergren Ulf
Åstrand Astrid
Åstrand Bo
Österberg Jan

Priserna är fastställda på årsmöte 2007-03-05 och gäller t.o.m. 2009-12-31.
Fr.o.m. 2010-01-01 gäller nya priser. Dessa hittar du på www.ljungstorps-bygdegard.se.
Bygdegården bokas på tfn. 0511-609 09.
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. 16.15-18.00 och damer 18.15-20.00.
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 per hushåll, en gång om året. Efter två års medlemsskap rabatteras hyran av hela
bygdegården 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

E-post:
info@ljungstorps-bygdegard.se
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Ljungstorps Bygdegårdsförening
2009-2010
Ordförande:
Folke Holm, tel 0511-601 19, folke.holm@telia.com
V. ordförande:
Lars Brindbergs, tel 0511-603 87, fixarlars@yahoo.se
Kassör:
Arja Koho Laaksonen, tel 0511-609 09, arja.koho.laaksonen@telia.com
Sekreterare:
Verna Andersson, tel 0511-606 79, vernaah.andersson@telia.com
Styrelseledamöter:
Roland Holm, tel 0511-603 04, 0511.60304@telia.com
Peter Holm, tel 0511-107 02, peter.holm@skara.sap.se
Katarina Aurell Laursen, tel 0511-669 33, laursen.aurell@telia.com
Styrelseersättare:
Ingvar Fernholt, tel 0511-603 97, anette.fernholt@skara.se
Ari Laaksonen, tel 0511-609 09, 051160909.ari@telia.com
Valberedning:
Barbro Holm, tel 0511-603 04, 0511.60304@telia.com
Margaretha Holm, tel 0511-601 19, ma.holm@telia.com
Bertil Lindström, tel 0511 608 55, lindstrom@aggress.se
Revisorer:
Lars-Göran Pettersson, tel 0511-603 26, 60326@telia.com
Anette Fernholt, tel 0511-603 97, anette.fernholt@skara.se
Revisorsersättare:
Annette Magnusson, tel 0511-603 56
Ann-Marie Pettersson, tel 0511-603 26 60326@telia.com
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www.ferrocon.se
0500 - 44 77 00
Kavelbrov. 12, Box 182, 541 24 Skövde

Vill du stödja utgivningen av
Ljungstorpabla’t? Vi är glada
för alla som vill stötta oss genom en annons! Hör av dig till
info@ljungstorps-bygdegard.se
om du vill veta mer!
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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

