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Ljungstorpabla’t i midvintertid
På en av årets sista självande dagar 2010 dyker Ljungstorpabla’t upp som
en jul- och nyårspresent från Ljungstorps Bygdegårdsförening!
Än en gång har produktionen av bladet inte legat i fas med de arrangemang
som äger rum i bygdegården och för att inte bladet ska bli för tjockt, har vi
valt att avsluta med midsommarfirandet 2010. Allt övrigt som redan passerat kommer nästa år!
Ljungstorpabla’t är en sammanfattande skrift över det år som gått i Ljungstorps Bygdegård sedan förra utgåvan och vi ser det som ett viktigt sätt att
dokumentera och bevara historien – både i ord och i bild. Självklart vill
vi också bevaka förändringar i verksamheten och då och då se framåt mot
kommande förändringar. I år har bygdegårdsföreningen tagit beslut om nya
stadgar och vi låter dig som medlem ta del av dessa på sidorna 20-23.
Verksamheten utvecklas ständigt och vi kan konstatera att det är en mycket
livaktig förening som vi verkar i. Läs mer om bygdegården och vår utveckling på sidan 18.
Behovet av fler som engagerar sig i föreningen är stort. Det finns många
intressanta och roliga arbetsuppgifter! Välkommen att anmäla ditt intresse!

God Jul och Gott Nytt År!
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!
Så har ytterligare ett bygdegårdsår gått med tusentals besökare i vår fina bygdegård vid olika arrangemang. Det skulle vara roligt att kunna
räkna hur många människor som passerar genom våra fina lokaler under ett år!
Nu har jag själv varit med om att hyra bygdegården vid båda mina barns bröllop
och kunnat konstatera hur väl den fungerar som bröllopsmiddagslokal på sommaren. Jag förstår mycket väl varför vi får så många bokningar på sommaren för
just bröllop. Alla bröllopsgäster är lyriska över lokalen och dess omgivningar. Vi
får verkligen suga åt oss av alla nöjda kommentarer. Här når vi många presumtiva
hyresgäster.
Andra, av föreningen anordnade aktiviteter, som lockar många nöjda besökare är
våra slöjd- och hantverksmässor. I år var det knôkafullt! Tack alla som ställer upp
och jobbar på olika sätt vid mässorna. Vårt ”kaffe med hembakt” är väl känt och
man åker gärna till Ljungstorp för en fikastund!
Det är viktigt att våra besökare är nöjda med helheten. Vi har i år investerat i nya
stolar och fräschat upp de gamla, för att ytterligare förhöja kvaliteten. Jag hoppas att vi får många som vill ha en ”egen” stol även denna gång när vi vädjar om
sponsorer. Stolarna behövs. Är även du intresserad av att köpa en ”egen” stol?
Kontakta vår kassör Arja på tel. 0511-60909.
Under året har två av våra pionjärer avlidit, Anna och Gunnar Andersson. Vi
minns dem med glädje och saknad. Det är bl.a. tack vare dem som vi har en bygdegård att glädjas över. De skänkte marken som den står på. Läs mera om Anna
och Gunnar på sidan 19.
Vi strävar vidare i verksamheten och med våra lokaler. Alla händer behövs!

Med önskan om ett Gott Nytt bygdegårdsår!

Folke Holm
ordförande i Ljungstorps Bygdegårdsförening
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Loppis, auktion och grillkväll 2009
Kombinationen loppis och auktion med en avslutande grillkväll blev en stor succé 2008
och därför var det en självklarhet att permanenta denna aktivitet och använda sig av i stort
sett samma framgångsrika koncept även 2009. Datumet var den 22 augusti.
Kommersen påbörjades
direkt då föreningens
ordförande Folke Holm i
högtalare förklarade att nu
skulle dörrarna öppnas och
loppisen ta sin början. Flera
hundra köpsugna människor trängde sig in i lokalen
och började fynda från de
många borden. Det som
såldes var uppdelat efter pris
Kommersen är igång i Ljungstorp!
och typ av föremål – leksaker
för sig, porslin för sig, elektronik för sig o.s.v. På scenen såldes böcker, tidningar, filmer och
skivor. Den verkliga ruschen pågick någon timma och sedan lockades många av besökarna
ut på gräsplanen där Lars-Göran Pettersson påbörjade auktionen.
Det som auktionerades ut var större föremål och mer eftertraktade rariteter.
En strålande dag övergick så småningom i kväll. Just detta år, 2009, fyllde den ”nya”
bygdegården som invigdes 1999, 10 år. Detta högtidlighölls genom en utökning av den
grillkväll som vanligtvis avslutar auktion och loppis. Alla föreningens medlemma hade
bjudits in till fest och många var de som anmält sig till kvällens begivenhet. Festen inleddes med ett fyrfaldigt hurrarop för bygdegården. Sedan var det dags för den flaggstång
som satts upp några veckor tidigare, att invigas. Birgitta och Bertil Lindström hade skänkt
flaggstången och det var också de som höll i själva invigningsförfarandet. Detta genom att
hissa en blågul flagga som de skänkt tillsammans med stången.
Efter det bjöd bygdegårdsföreningen till bords och
alla njöt av fläskfilé och
potatisgratäng i glada vänners lag.

Medlemmarna lät sig väl smaka.
4

Tipspromenad hösten 2009
Den 4 oktober 2009 började med regn och storm och de första
deltagarna i höstens tipspromenad blev rejält blöta. Efter en
timma sken solen och vattnet i dammarna vid Uppsala var spegelblankt. De gula höstlöven dalade sakta ned. ”Krumhänta”
skrev deltagarna ned svaren, för det var lite kallt. Termometern
visade cirka 7 grader plus.
Ett 50-tal vandrare trotsade vädret och njöt av kaffe med dopp
i bygdegården efteråt där också alla lotter på höstblommor
gick åt.

Ulla och Maria Karlsson från Svarvarebacken har just klarat sista frågan.
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Slöjd- & hantverksmässa, höst 2009
Den åttonde välbesökta slöjd- och
hantverksmässan
hölls den 24 och 25
oktober 2009 med 25
bord inne i bygdegården fyllda av slöjd
och hantverk. Det är
stor efterfrågan på
platser och kölistan
var lång även denna
gång. Det har blivit
Maria Strand sålde Selma-smycken vid slöjden viktig del i bygoch hantverksmässan.
degårdsföreningens
verksamhet att på detta sätt stödja slöjdare och konsthantverkare i bygden.
Nytt för denna gång var försäljning av detaljer till Toarpskronor och Selma-smycken som var unika smycken av ädelträ. Tenntrådsflätning, porslinsmålning, keramik, stickade barnkläder, tovade tomtar, väskor i lappteknik, hudvårdsprodukter var bara en liten del av allt som visades upp denna
gång. Nytt var försäljning utomhus av växter, mattor och gravdekorationer.
Kaffet och det hembakade kaffebrödet hade strykande åtgång. Hantverkslotteriet med vinster skänkta av utställarna var också mycket populärt.

Utanför bygdegården såldes bl.a.
växter och dekorationer.
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Charlie Chaplin kom till bygdegården
Höstens teaterföreställning GöteborgsOperans Charlie Chaplin – en lek
med allvar – blev en verklig succé den 4 november 2009. Lars Hjertner
gestaltade på ett oförglömligt sätt Charlie Chaplin. Hans mimik var Chaplin, han rörde sig som han, snubblade som han och han var på scenen utan
avbrott hela föreställningen igenom. Det var en otrolig prestation. Vilket
kroppsspråk! För musiken svarade Per Larsson, Kerstin Andersson och
Maria Wigander. Föreställningen var Charlie Chaplin i ett nötskal. Scenen
var atlantångaren Queen Elisabeth i början av 1950-talet då Chaplin lämnade Amerika. Han såg tillbaka på sitt liv som den artist han var och som
den som också använde sitt artisteri för ”den lilla människan” i samhället
mot maktens män.
Regissör och manusförfattare var Leo Cullborg, som svarat för två tidigare
succéer i bygdegården nämligen Edit Piaff och Marilyn Monroe. Tack vare
GöteborgsOperans satsning på mindre scener har vi möjlighet att lägga in
sådana här fina föreställningar i bygdegårdens program.
Det var fullsatt denna teaterkväll och en läcker supé serverades i pausen.

Lars Hjertner spelade Charlie Chaplin på ett mycket övertygande sätt.
Foto: Harald Jonsson.
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Luciaﬁrande 2009
Åren går och luciorna passerar en efter en genom bygdegårdens historia. 2009 var det Elsa Börjessons tur att skrida först i tåget, genom
salen med tärnor och tomtar i släptåg.
Det var Sara Österberg och Julia Borg som tränat barnen och ungdomarna i luciatablån och Nina Andersson som skött allt i övrigt kring
arrangemanget.
Sånger sjöngs och verser lästes. Och efter avslutat tåg, fotografering
och kaffedrickning kom tomten med paket till alla barn.

Lucian Elsa Börjesson med följe lyste upp lördagseftermiddagen i bygdegården;
tärnorna Emma Andersson, Jennifer Andrén, Julia Borg, Emelie Brindbergs,
Matilda Brindbergs, Tilda Börjeson, Julia Gröndahl, Emelie Larsson, Martina
Larsson och Sara Österberg och tomtarna Erik Andersson, Albin Strandhag, Emil
Strandhag och Erik Österberg. Sanna Borg spelade tvärflöjt.
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Filmvisning i bygdegården
Över 90 personer såg filmen ”Nordbillingen längesen” av Leif Crona som den
2 februari 2010 visades i bygdegården. Filmen visade en vandring från Strupen
ovanför Skövde till Ramlaklev i Ljungstorp. Många har genom tiderna bott på
Billingen och gamla foton visar på liv vid idag helt övergivna boplatser.
En vild natur med branta stup där diabaspelare staplats på varandra och där Missunnebäcken forsar nedför branten varvades med blommande ängsmarker. Flera av
gårdarna på Billingen brukas fortfarande i oavbruten följd från 1600-talet och på
Arvidstorp är det hästar och oxar som är drivkraften i jordbruket.
Långt från kyrkan och byn, högt uppe på Billingen, förlade man avrättningsplatsen. Den sist avrättade på Valle härads avrättningsplats i Ljungstorp var Claes
Förberg, som 1859, inte bara suddades ut ur de levandes skara när han halshöggs,
utan också från familjefotot som visades i filmen.
Filmkvällen fortsatte med flera kortfilmer, bland annat en resa med VästgötaBengtsson på 1970-talet, och en flygtur med världens äldsta luftvärdiga Tiger
Moth, byggd 1931.
Kaffe och kvällssmörgås serverades.

Leif Crona i samspråk med
May och K-G Johansson.
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Vinterdag i spåret vid bygdegården
Det blev en lång och mycket kall vinter
senast det begav sig. För att göra något
positiv av all snö och kyla anordnade
bygdegårdsföreningen en familjedag i
skidspåret bakom bygdegården. Spåret
som hade en sträckning på ca 1,5 kilometer var uppkört med skoter av Roland
Holm och Per-David Johansson.
Den 7 februari 2010 var spåret nypreparerat och grillen tänd bakom bygdegården. Flera familjer kom denna förmiddag – tog en tur på skidor, smakade
en grillad korv och ett glas saft eller en
kopp kaffe.
Det var en lite annorlunda satsning av
Emil Johansson ger sig iväg på
bygdegårdsföreningen, men den föll väl
skidor vallade av pappa
ut och det förs redan diskussioner om
Per-David Johansson.
hur barnen med föreningens hjälp kan få
en stund i naturen – i skidspåret, på vandringsleden eller i svampskogen.

Barn och vuxna
njöt av en härlig
vinterdag vid bygdegården.
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Teater: Mannen från Malmberget
Denna teaterkväll den 17 februari 2010 gav en
kärv bild av landet där Jantelagen råder. ”Du ska
inte tro att du är något” var det hårda budskapet.
När gruvarbetarsonen ”ville bli något” fick han
av fadern veta att en ölflaska aldrig kan bli mer
än full, även om man fyller den i Niagarafallen.
Det var i föreställningen Mannen från Malmberget
som skådespelaren Göran Forsmark på ett underfundigt och roande sätt beskrev livet i Malmberget, som givetvis också speglade landet i övrigt.
Till detta serverades en utsökt mingeltallrik med
fyllda rullar av norrländskt tunnbröd och kaffe
med hembakad semla.
Göran Forsmark spelade mannen som kom från
Malmberget. Publiken roades av föreställningen och
njöt av tunnbrödsrulle och semla.
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Slöjd & hantverksmässa vår 2010
Den bistra vintern höll
ett stadigt grepp om
Sverige – och Ljungstorp
– denna långa och kalla
vinter och helgen för
slöjd- och hantverksmässan den 6-7 mars 2010,
var inget undantag. Trots
det kylslagna vädret
vågade sig både utställare och besökare ut ur
sina uppvärmda hus och
begav sig till Ljungstorps bygdegård. Bara
detta säger mycket om
Ryktet om slöjd- och hantverksmässan i Ljungstorps sprids
den dragningskraft som
över Sverige. En av hantverkarna, Mikael Sjölin kom ända
från Stora Mellösa i Örebro kommun!
mässan faktiskt har fått
på både de som säljer och de som köper!
Trots det kalla vädret valde en av slöjdarna att på lördagen ställa upp ett bord
utomhus. Det var Mikael Sjölin från Stora Mellösa som sålde läderprodukter. Det
blev nog dock lite väl kallt eftersom han valde att inte delta på söndagen.
För övrigt var mässan som vanligt full med allt som mänskliga fingrar kan skapa i
en stor mängd material; ull, trä, pärlor, bär och frukt, stearin, keramik, papper och
metall.
Lotteriet som såldes av bygdegårdsföreningen sålde som
vanligt som smör i solsken
och i källaren såldes kaffe
med smörgåsar, kakor och
nytt för i år kladdkaka, minst
lika bra!

Marie Bäckström Karlsson brukar delta i mässorna i Ljungstorp
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Kaffeservering vid körkonsert
Inte mindre än två körer hade hyrt bygdegården den 11 april 2010.
Det var Vulcans manskör från Tidaholm och DissSopranos från
Skövde.
Körerna växlade i framträdande och framförde många härliga 60-talsschlagers men också Povel Ramel, Taube, Hasse & Tage m.fl. stod på
programmet.
I pausen mellan konsertens två akter kunde man avnjuta kaffe med
hembakat bröd.
Arrangörerna hade denna gång av bygdegårdsföreningen beställt
hembakat kaffebröd och städning.

Bygdegårdsföreningen serverade kaffe vid konserten med Vulcans manskör
och DissSopranos.
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Musik, Skrönor & Dumheter
Det var fullsatt när Friteatern gästade bygdegården den 22 april 2010. Mats
Nolemo, Peter Danielsson och Colbjörn Lindberg framförde, som de själva
uttryckte det, en salig blandning av visor, gitarrsolon, skrönor, dumheter,
banjospel och poesi. Korta berättelser om folk ute på landsbygden och
egna upplevelser vävdes ihop med förklarande texter och gamla skrönor
blandades med nya. Så nog var det en salig blandning. Det var en musikalisk trio och gitarrsolot Guitar boogie var mycket fint framförd.
I pausen serverades en
mycket god pastasallad med tillbehör.

Friteatern bjöd på musik, skrönor och dumheter i bygdegården.
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Tipspromenad vår 2010
Efter frostig morgon värmde solen ett 50-tal deltagare i Ljungstorps bygdegårdsförenings tipspromenad den 2 maj 2010. LarsGöran Petterssons roliga, men lite svåra frågor, gjorde att ingen
fick 12 rätt. Vinnare med 10 rätt blev Elin Carlsson, Ljungstorp,
tätt följd av Lisbeth
Söder, Skövde. Utslagsfrågan avgjorde. Efter
promenaden serverades
kaffe med dopp på en
vårsolig altan på bygdegårdens baksida.

Elin Carlsson, Ljungstorp
vann första pris tätt följd av
Lisbeth Söder, Skövde.
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Vallehelgen 2010
De senaste åren har Ljungstorps bygdegård blivit en startplats för Vallehelgen, den helg i maj då Valles konstnärer öppnar sina hem och ateljéer
och bjuder in besökare att ta del av årets ”konstproduktion”. I bygdegården finns ett konstverk av alla deltagare i konstrundan och dessa ska
väcka intresse och visa vägen till de fortsatta konstbesöken människor
väljer att göra. Lördagen den 23 och söndagen den 24 maj 2010 hängdes
tavlorna på plats i bygdegården och kaffebryggaren sattes på.
Många konstintresserade besökare valde att börja sin Valle-runda i
Ljungstorps bygdegård.

Sara och Birgitta Sträng besökte bygdegården under Vallehelgen.
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Midsommar 2010
Då solen står som högst
på himlen firas midsommar i Sverige. 2010 inföll
midsommaraftonen den
25 juni. Midsommarfirandet är för många minst
lika viktigt som julen och
den egna födelsedagen.
Det är dagen på året då
de flesta går samman i
glada vänners lag och
har roligt tills långt in
på natten. För många
har midsommarfirandet
Dans runt stången vid bygdegården 2010.
– eller åtminstone början på det – blivit synonymt med att bege sig till Ljungstorps bygdegård. Här
lövas och reses den många hundra år gamla traditionen, midsommarstången.
För många barn är midsommar en av de första kontakterna med bygdegården
i Ljungstorp. Och denna dag är ett starkt bevis på vad bygdegården ska vara i
folks medvetande; en plats dit man beger sig med ett leende på läpparna och
har roligt så att leendet blir än större. Många har roligt vid bygdegården på
midsommar – och
det med all rätt!
I år bidrog nya förmågor till firandet.
Johanna Holm Andersson, Skövde,
ledde dansen kring
stången och Maria
Johansson, Skövde
spelade dragspel.
Spel och lek i
Ljungstorp!
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Bygdegården till fest och vardag
Trots den gångna lågkonjunkturen och hård konkurrens om lokaltillgångar har
Ljungstorps bygdegård klarat sig bra. Gästerna erbjuds en lagom stor och mycket
fräsch lokal. Konkurrensen om gästerna är hård bland 40 bygdegårdar och en
mångfald andra lokaler med både bra läge och service i den närmaste omgivningen. Bygdegården i Ljungstorp är mycket omtyckt. Gästerna kommer från både när
och fjärran - Göteborg, Örebro, Kumla, Stockholm och många andra orter.
Bygdegårdsföreningen har de senaste åren haft ett flertal arrangemang med uppemot 110 personer. Det finns många idéer i föreningen och det jobbas hårt för
att förverkliga dem. Inför teaterföreställningen Fru Mozart i början av december
2010 ordnades ett buffertställ i köket med plats för 40 tallrikar. Detta underlättar
vid tillställningar med mycket folk. Under året har stolbeståndet i bygdegården
förnyats och fräschats upp. Nu finns 100 staplingsbara stolar och 20 andra med
samma sittkomfort. På handikapptoaletten har ett skötbord för barn satts upp och
nytt porslin har inhandlats. Föreningen kan också till de som hyr erbjuda mobilt
wlan med internet för utlåning.

Från New York till Ljungstorp
Varje år hyrs bygdegården ut till ett antal bröllop. I år uppmärksammar
Ljungstorpabla’t särskilt brudparet Pernilla Nordin från Tidan och Anders Jacobson från Ulvåker.
Paret vigdes den 19 augusti 2010 i Svenska kyrkan i New York på andra sidan
Atlanten och höll sedan bröllopsfesten i Ljungstorps bygdegård! Det tyckte vi var
värt att uppmärksamma och vi vill ju gärna tro att de sökte lokal i Amerika men
inte hittade någon som var lika bra som vår bygdegård! Men det är förstås bara i
vår fantasi…!
Det förhåller sig så att paret är bosatta i
Himmelskällan i Varnhem och att brudgummen Anders har anknytning hit eftersom han är son till Sven-Åke och Kerstin
Jacobson i Åkerdal, Ljungstorp. Den 11
september hölls festen i bygdegården med
ett stort antal gäster.
Lycka till önskar bygdegårdsföreningen!
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Anna och Gunnar har lämnat oss
Anna Andersson 7.3 1921 – 26.7 2010
Gunnar Andersson 10.12 1915 – 21.9 2010
Vi har återigen förlorat två vänner och pionjärer i bygdegårdsföreningen Anna och Gunnar
Andersson. Anna och Gunnar var med redan då idén om en bygdegårdsförening föddes
och har aktivt och engagerat medverkat sedan starten 1965. Då föreningen bildades fanns
ingen lokal. När den första föreningslokalen köptes in, en barack, erbjöd Anna och Gunnar
mark att ställa baracken på. Den blev placerad på gården Ljungstorp där Anna och Gunnar
bodde. Detta innebar också att Anna och Gunnar fick mycket arbete med att se till byggnaden. Anna blev vaktmästare. Det fanns inget vatten. Det fick bäras från Ljungstorp. Det var
ett tungt arbete att hålla bygdegården i ordning, men det var en engagerad grupp som tillsammans med Anna och Gunnar fick igång verksamheten. Gunnar var med i styrelsen och
Anna var aktiv i syföreningen, som bildades på samma gång som föreningen. Det dröjde
inte länge förrän man hade ett årsprogram med bland annat både Lucia och julauktion på
allt som syföreningen skapat.
Intresset för bygdegården falnade aldrig hos Gunnar och Anna. När de flyttat till Skövde
kom de ofta till bygdegårdens evenemang. Det var alltid roligt att träffa Anna och Gunnar
och de var så intresserade av hur det gick för föreningen. De tyckte att det var roligt att
träffa alla ljungstorpare och Anna hon pratade med alla och när de skulle gå därifrån, stod
ofta Gunnar på trappan och ropade ”kom nu Anna”. För utanför stod Mats och Ann-Mari
med bilen och väntade. Men Anna hade ju så många att tala med om gamla minnen och
bygdegården påminde förstås om en rolig tid då det fanns kraft och ork och mycket arbete.
Det är ett stort ideellt arbete som utförts av Gunnar och Anna i Ljungstorps bygdegårdsförening. Anna fick sluta sitt liv i juli månad i år och knappt två månader senare följde
Gunnar efter.
Vi tänker med tacksamhet på vännerna Gunnar och Anna och saknaden är mycket stor.
Styrelsen Ljungstorps bygdegårdsförening
genom Verna Andersson

Anna och Gunnar Andersson gick båda ur tiden 2010.
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Nya stadgar i föreningen
Ljungstorps bygdegårdsförening
har sett över sina stadgar och vid
en extra föreningsstämma den 14
september 2009 samt vid ordinarie årsmöte den 1 mars 2010,
beslutat att ändringen ska träda i
kraft.
Motiveringen till förändring av
stadgarna var att dessa var gamla
och omoderna. Föreningens 31
år gamla stadgar moderniserades
1996 från stadgar antagna vid föreningens bildande 1965. Styrelsen
ville nu att de 13 år gamla stadgarna skulle harmonisera bättre
med riksförbundets normförslag
till föreningsstadgar och på så vis
öppna nya vägar för enklare och
mer flexibel hantering av föreningens verksamhet.
Bygdegårdsföreningens ordförande
Folke Holm och sekreterare Verna
Andersson vid det extra medlemsmötet
i september 2009 då stadgarna gicks
igenom.

STADGAR FÖR LJUNGSTORPS BYGDEGÅRDSFÖRENING
§ 1.
NAMN
Föreningens namn är Ljungstorps Bygdegårdsförening.
§ 2.
ÄNDAMÅL
Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att
driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplats och värna mötesfriheten. Lokalen skall
opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen
och som har en demokratisk värderingsgrund.
Föreningen skall verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram.
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För att främja sitt ändamål bör föreningen samarbeta med liknande organisationer samt
vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.
§ 3.
HEMVIST
Föreningen skall ha sin hemvist i Ljungstorp, Skara kommun, Västra Götalands län.
§ 4.
INTRÄDE
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person eller förening, som vill främja
föreningens verksamhet och ändamål.
§ 5.
AVGIFTER OCH MEDLEMSKAP
Medlem är den som betalar avgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av
årsmötet.
§ 6. UTHYRNING
Vid uthyrning krävs en ansvarig huvudman över 25 år. Det åligger hyresgäster att ta del av
och följa de regler och bestämmelser som upprättats av Ljungstorps Bygdegårdsförening.
§ 7.
UTESLUTNING
Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess
syften kan styrelsen, om den är enhällig, ordinarie eller extra årsmöte, utesluta medlemmen ur föreningen.
Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till årsmötets
prövning.
§ 8.
ORGAN
Föreningens organ
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Revisorer
§ 9.
ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hålls årligen före den 15 mars.
Vid årsmötet har varje medlem som innevarande datum erlagt avgift för aktuellt år, en
röst. Varje ansluten förening har en röst.
Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar.
Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten.
§ 10.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Val av årsmötesordförande
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2. Val av årsmötessekreterare
3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll
4. Godkännande av föredragningslista
5. Godkännande av röstlängd
6. Godkännande av kallelse
7. Uppläsning av föregående årsmötes protokoll
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste räkenskapsåret
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Redovisning av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
13. Beslut om antal ledamöter (minst fem) i styrelsen och antal ersättare
14. Val av ordförande i föreningen
15. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare
16. Val av revisorer och ersättare
17. Val av valberedning
18. Val av ombud och ersättare till föreningar och bolags stämmor
19. Beslut om ev. regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
20. Beslut om hyreskostnader för Ljungstorps bygdegård
21. Beslut om medlemsrabatt vid hyra av bygdegården
22. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till
styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
23. Vid årsmötet väckta frågor
Årsmötet bör behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial, som föreningen
erhåller från riks- och distriktsorganisationen.
§ 11.
Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när
minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av
begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.
På extra årsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.
§ 12.
Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske senast 14 dagar före mötet.
§ 13.
STYRELSE
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst fem ledamöter och
det antal ersättare som årsmötet beslutar.
Ordförande väljs på ett år.
Ledamöter och suppleanter utses på två år, hälften av dem väljs ena året och övriga andra
året.
Avgår ordinarie ledamot före mandattidens utgång träder en ersättare in som ordinarie
ledamot för den återstående delen av mandattiden.
Avgår ersättare före mandattidens utgång väljs ingen ny förrän nästkommande årsmöte.
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§ 14.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.
§ 15.
Styrelsen är beslutför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid
personval då lotten avgör.
§ 16.
Styrelsen skall i enlighet med dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd
årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.
Styrelsen skall föra en medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress samt vilket år de gick med i föreningen.
Styrelsen äger med inteckning för skuld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens
samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.
§ 17.
TECKNINGSRÄTT
Styrelsen i sin helhet eller de som styrelsen utser har föreningens teckningsrätt.
§ 18.
RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.
Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie årsmöte överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.
§ 19.
REVISORER
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie
årsmöte utsedda revisorer.
För revisorerna skall utses ersättare. Revisorer och ersättare för dessa utses för ett år.
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmöte.
§ 20.
ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION
Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas av två
på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall
för att vara gällande på senare årsmötet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.
§ 21.
UPPLÖSNING
Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt årsmötets beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.
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Verksamhetsberättelse för

Ljungstorps Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 2009.
Föreningen har anordnat följande tillställningar under året:
24 feb
2 mar
7-8 mar
19 apr
23-24 maj
19 jun
22 aug
4 okt
24-25 okt
4 nov
12 dec

Teater: Solen bor i Karlstad
Årsmöte
Slöjd- & hantverksmässa
Tipspromenad
Kaffeservering under Vallehelgen
Midsommarfirande
Loppis/Auktion/Grillkväll
Tipspromenad
Slöjd- & hantverksmässa
Teater: Charlie Chaplin – En lek med allvar
Luciafirande

Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har förutom föreningsstämman haft
8 protokollförda styrelsemöten – 12 januari, 9 februari, 23 mars, 18 maj, 15
juni, 17 augusti, 25 augusti, 19 oktober.
Årsmötet 2009 hölls den 2 mars.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd 21 gånger till privatpersoner,
50 gånger till föreningar, sammanlagt 71 gånger.
Under 2009 var antalet medlemmar i Ljungstorps Bygdegårdsförening 167 st.
Bastun har varit öppen vid 50 tillfällen för sammanlagt 194,6 badande. Bygdegårdsföreningen har i samarbete med studieförbund hållits kurser i resp Qi
Gong och Yoga.
Ljungstorpabla´t 2009 utgavs detta år.

Styrelsen tackar kommittéer och andra som hjälpt till med arbete vid
föreningens tillställningar m.m.
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MEDLEMSFÖRTECKNING
Följande personer var medlemmar vid vid årsskiftet 2010-2011.
Medlemmarna presenteras i bokstavsordning.
Ahlgren Birgitta
Ahlgren Stig
Ahlin Jonas
Alfredsson Åke
Andersson Anne-Marie
Andersson Birgit
Andersson Bo
Andersson Gerd
Andersson Gillis
Andersson Lena
Andersson Mats
Andersson Nina
Andersson Olof
Andersson Verna
Apell Sven-Olof
Apell Gun
Arfwidsson Sten
Aspehed Mikael
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
Carlsson Britt-Marie
Carlsson Elin
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
Gustafsson Camilla
Gustafsson Dagmar
Gustavsson Eva
Gustavsson Gunn
Hagi Bruno
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
Hultgren Lars
Hultgren Mats
Hultgren Tua
Isaksson Birgitta
Isaksson Folke
Johansson Anders
Johansson Asta
Johansson Kurt
Johansson Margareta
Johansson Per-David
Johansson Sara

Josefsson Signe
Karlsson Gunnel
Karlsson Gösta
Karlsson Karl-Erik
Karlsson Lennart
Karlsson Lennart
Karlsson Sonja
Kaulbach Charlotte
Kjell Iréne
Kjellgren Anna
Kjellgren Mattias
Klingh Susanne
Koho Laaksonen Arja
Koszinowski Monica
Koszinowski Siegfried
Källhult Anette
Källhult Staffan
Laaksonen Ari
Lann Judith
Lans-Persson Inez
Larsson Joachim
Lefvander Eva
Lidberg Kerstin
Liljegren Therese
Lindberg Christina
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 Arne

Martinsson Ulla-Britt
Moberg Marita
Månsson Annika
Månsson Ronald
Nordström Ola
Norlander Johanna
Nyberg Cecilia
Nyberg Henrik
Oscarsson Bärbel
Pettersson Ann-Marie
Pettersson Erik
Pettersson Lars-Göran
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
Tell Birgitta
Tell Carl-Arvid
Tell Hans
Tell Ingrid
Vainio Leila
Vainio Mauri
Willén Carin
Willén Jan
Åkergren Irene
Åkergren Ulf
Åstrand Astrid
Åstrand Bo
Österberg Jan
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Priser är fastställda på årsmöte 2009-03-02 och gäller fr.o.m. 2010-01-01 och tillsvidare.
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.) 1400:-,
halvdag (upp till 5 tim.) 700:• Övriga veckodagar: heldag (mer än 5 tim.) 1040:-, halvdag (upp till 5 tim.) 520:• Tillägg för hyra av högtalaranläggning 600:Hyra av enbart källare eller kök:
• Fredag, lördag, helgdagsafton eller helgdag: heldag (mer än 5 tim.) 560:-,
halvdag (upp till 5 tim.) 280:• Övriga veckodagar: heldag (mer än 5 tim.) 390:-, halvdag (upp till 5 tim.) 195: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 - 30:- / 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 medlemskap i bygdegårdsföreningen rabatteras lokalhyror med 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

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
eller 0511-60909 om du vill
veta mer!
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Brittgården Fastigheter
stödjer Ljungstorps Bygdegård

www.brittgarden.se
Brittgården Fastigheter AB, Box 2224, 531 02 Lidköping

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

