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Nya tag och takter i
Ljungstorps bygdegård!
Mycket nytt är på gång i bygdegården. Verksamheten är ständigt under
lupp och vi kommer nog få se stora förändringar de kommande åren. En
modern förening måste hänga med och utvecklas precis som omgivningen
gör. I föreningens nye ordförande ser vi mycket nya tankar och idéer om
hur verksamheten kan och bör utvecklas.
Föreningens nu avgångne ordförande Folke Holm, som sammanlagt ledde
föreningen i tio år, lämnar många synbara tecken både i den fysiska bygdegården och i föreningens verksamhet. Det var under hans ledning som
bygdegården byggdes om och till 1998-1999 och det är med hans goda
minne som styrelsen beslutat om ökade teatersatsningar, växande slöjdoch hantverksmässor och införandet av loppis bredvid den traditionella
auktionen. Vi tackar Folke för de år han lett föreningen och hoppas att han
vill fortsätta delta i utvecklandet av en förening i ständig förändring!

Glad sommar!
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!
Några nya och några gamla styrelseledamöter har fått ansvar för
Ljungstops Bygdegårdsförening med mig som ordförande. En förening med ¿na traditioner som har betytt mycket för många medlemmar. Vår uppgift blir att
försöka förnya föreningen och samtidigt ta vara på de tillgångar som ¿nns.
Under det gångna året med Folke Holms ordförandeskap har många gjort en jättestor arbetsinsats som resulterat i trevliga stunder och viktiga intäkter till föreningen. Folke var först
ordförande i föreningen mellan 1998-2004 och återkom sedan på denna post mellan 20082012. Jag vill framföra föreningens STORA TACK till honom för energiska och ¿na insatser.
Ett stort tack också till alla andra som under det gångna året gjort viktiga arbetsinsatser.
Styrelsen har en betydelsefull arbetsuppgift i att förnya föreningen med Àer medlemsaktiviteter som förhoppningsvis kan intressera den yngre generationen. Detta är säkert den största
frågan om vår ¿na förening skall kunna utvecklas. Vi är inte ensamma om att brottas med
denna utmaning. Vi får försöka ta till oss vad andra har lyckats med. Samtidigt måste vi
bevara den ¿na stämning och tradition som gestaltar vår verksamhet.
En förutsättning är att föreningen har en stark ekonomi och att vi har bra aktiviteter som ger
intäkter. Jag tänker på uthyrningen, slöjd- och hantverksmässan samt auktionen med loppis.
Vid dessa aktiviteter har vi många besökare som upptäcker vår ¿na bygdegård.
Styrelsen har lämnat in ansökan om bygglov för utbyggnad av ett omklädningsrum till
bastun. Bastubadandet är den mest frekventa verksamheten i bygdegården och om den skall
kunna utvecklas måste lokaliteterna förbättras. Bastufonden ¿ck under förra våren ett tillskott då Lars-Göran Pettersson fyllde år och då han istället för personliga presenter önskade
att skulle pengar doneras till bastufonden. Ett stort tack för detta.
Vi planerar att göra om vår hemsida och förhoppningsvis kan detta innebära en bättre
kommunikation av vår verksamhet. Kanske kommer vi att ¿nnas med på Youtube, Twitter,
Facebook och allt vad det heter i framtiden.
Kulturföreningen Teater Tidlös har under våren hyrt in sig i bygdegården då de repeterat sin
föreställning Gästabud på borgen Gälakvist som skall framföras i Skara, Lödöse och Forsvik i sommar. Våra medlemmar ¿ck ett smakprov på några utvalda delar av föreställningen
i samband med att repetitionerna Àyttade till Skara.

Med önskan om en spännande och aktiv utveckling av föreningen!

Bertil Lindström
ordförande i Ljungstorps Bygdegårdsförening
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Loppis & grillkväll 2010
Efter ett omfattande arbete med att samla in auktionsgods, baka bullar och
kakor och efter en bred marknadsföring hölls loppis och auktion i bygdegården lördagen den 21 augusti 2010. Det rådde nästintill tra¿kkaos då
parkeringen inte räckte till alla bilar, utan de ¿ck parkera utmed vägkanten
från Backen till Carlsberg. Försäljningen gick galant och bland annat porslin, verktyg, dukar, leksaker och gamla faxapparater bytte ägare. Lars-Göran Pettersson var auktionsropare och många medlemmar arbetade med att
ta upp pengar och skriva och bära fram och bort auktionsgods. Serveringen
sköttes av Ann-Marie Pettersson, Arja
Laaksonen och Barbro Holm. Allt
hembakat gott bröd var skänkt till
föreningen, så sammanlagt blev även
penningresultatet mycket gott.
Dagen avslutades med att grillelden
tändes och var och en grillade sin
egen delikatess som åts under trevlig
samvaro.
Loppisdagen avslutades med grillkväll.
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Servering vid Dan Andersson-föreställning
Den 15 september 2010 framförde Bo Backagård ett program om Dan Andersson
i bygdegården, där han berättade om diktaren och sjöng hans visor. Backagård
är skådespelare i grunden och har verkat både på Dramaten, Malmö och Norrköpings stadsteatrar och även i TV och radio. Han hade satt sin egen prägel på
visorna och framhöll också Dans ljusa sidor. Dan framställs ofta som djup och
tungsint, men han var
också en skämtare och
trivdes gott i glada vänners lag. Bygdegårdsföreningen stod för servering av kvällssupén till
ett 40-tal gäster.
Fullsatt sal.

Tipspromenad höst 2010
Söndagen den 26 september 2010 snitslades åter banan som sträcker sig från
bygdegården, in på den gamla järnvägsbanken, förbi Upsala gård och tillbaka upp
genom byn på den gamla kungsvägen. Det var än en gång dags för tipspromenaden, höstversionen. Föreningens ordförande Folke Holm med fru Margaretha,
hade denna gång gjort frågorna och skötte tillsammans med barnbarnet Emma
Andersson försäljning av startbrickor, lotter och kaffe.
Ännu en trevlig söndagförmiddag i Ljungstorp!

Efter avslutad
promenad väntar
utstlagsfrågan.
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Slöjd- & hantverksmässa höst 2010
Det var stor tillströmning av utställare på höstens slöjd- och hantverksmässa helgen den 30-31 oktober 2010. Sammanlagt 28 platser. Tjugotvå utställare som deltog både lördag och söndag, tre
som fanns på plats endast på lördagen och en som valde att delta
enbart söndagen. Dessutom fanns en kölista med fjorton utställare.
Förutom alster som keramik, porslinsmålning, stickat och virkat,
träslöjd, smycken, mattor, gravdekorationer och oljemålningar
fanns också amerikanska kottar, rockiga hårdekorationer och valloninspirerat kallsmide
i form av olika trädgårdsutsmyckningar.
Barbro Holm hade
återigen lyckats att
samla frivilliga som
bakat och som serverade och skötte köket.
Många besökare båda
dagarna.
Franky Wenzlawski sålde
valloninspirerat kallsmide

Gunnar Malmgren sålde
bl.a. populära fågelfröautomater.
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Teater höst 2010: Fru Mozart
Göteborgsoperans föreställning Fru Mozart blev stor succé i bygdegården då denna spelades den 3 december 2010. Det var en fantastisk
scen med djupröda sammetsdraperier, gamla möbler, musikinstrument och noter. Föreställningen handlade om Constanze Weber som
gifte sig med Wolfgang Amadeus Mozart och överlevde honom med
50 år. Nu var hon ensam, sånär som på en ny kärlek som publiken
aldrig såg, bara hörde om. Och in kom två unga musiker som tänkte
stjäla Mozarts noter, de blev vänner med Constanze och publiken ¿ck
njuta av Mozarts underbara musik och av Constanzes sång. Constanze spelades av Carolina Sandgren.
Pastasalladen som Folke Holm gjort och brödet som Margareta Holm
bakat lades upp på mingeltallrikar. För första gången användes de
praktiska hyllorna att ställa den stora mängden tallrikar på. Ett stort
gäng hade jobbat med detta arrangemang. Teaterkvällen var ett samarrangemang med Skara teaterförening och lokalen var fullsatt.

Fru Mozart - en föreställning om den store kompositörens änka.

Foto:
Harald Jonsson
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Luciafirande 2010
Luciaseden, som vi känner den, har troligen sitt ursprung i 1700-talets Västergötland. Under 1900-talet ökade Lucia¿randet i popularitet och Lucians följe, som
från början bestod av endast en eller två personer, blev allt längre. 2010 års luciatåg i bygdegården bestod av 12 personer, förutom lucian själv deltog sju tärnor,
två tomtar, en ängel och en pepparkaksgubbe.
Lucia¿randet i Ljungstorps bygdegård är en fridfull tillställning då ögonen hos
mor- och farföräldrar, föräldrar, syskon och andra strålar ikapp med ljusen som
Lucian bär i sin krona. Kaffet och lussekatterna smakar alltid lika gott efter sånger
och verser i juletid.

Lucian Julia Gröndahl med följe lyste upp söndagseftermiddagen i bygdegården; tärnorna Emma Andersson, Emelie Larsson, Emelie Brindbergs, Matilda Brindbergs, Madeleine
Lindahl, Martina Larsson och Ella Johansson, ängeln Ellen Larsson, pepparkaksgubben
Emil Strandhag och tomtarna Erik Andersson och Albin Strandhag.

Skogsarbete vid
bygdegården
Mellan alla arrangemang i bygdegården
¿nns också annat arbete. Den 1 februari
2011 gällde det nedtagning av granar och
björkar. Skogsarbetare vid detta tillfälle
var Folke och Roland Holm, Lars-Göran
Pettersson och Carl Berglund. Barbro Holm
kom dit med kaffet och fotograferade.
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Teater vår 2011: Tre på en bänk
Bitterljuva minnen, rädsla att hamna på ett hem, rädsla att ligga barnen till last - kan det bli en trevlig teater? Jo det blev det i bygdegården den 6 februari 2011. Föreställningen ”Tre på en bänk” bjöd också
på mycket humor. Pjäsen spelades av Teater Golom från Falkenberg
med skådespelarena Hertha Berggren, med ett förÀutet i Skara, Inge
Linder och Lennart Vilén. De två herrarna var obekanta med varandra men hamnade ändå på samma bänk i en stad i Italien. De började
prata med varandra och in kom så kvinnan som först störde, men så
småningom kom in i gemenskapen. Deras småprat utvecklades till
vänskap och bjöd på allt Àer förtroenden ur deras respektive liv.
Mingeltallrikarna innehöll denna gång paj med mera och hembakad
minisemla.

Hertha Berggren, Inge Linder och Lennart Vilén spelade teater i bygdegården.
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Slöjd- & hantverksmässa vår 2011
Ett 30-tal utställare, alla med olika hantverk, fyllde bygdegården
på vårens slöjd- och hantverksmässa helgen den 5-6 mars 2011.
Flera utställare hade deltagit i bygdegårdens mässor tidigare,
men Àera nya deltagare fanns på plats. Till exempel sålde författaren Inga Holm från Skara barnböcker om älgen Gruffe. Luffarslöjd i form av korgar, brödnagg, grytunderlägg var ett nytt
hantverk i bygdegåren. Flera slöjdare visar och säljer handmålat
porslin och denna gång även sylt och marmelad och dockkläder
både till Barbie och Skrållan. Även biståndsarbetare deltog, vars
intäkter skänktes till Hoppets Stjärna. Som vanligt hade Barbro
Holm kallat samman bagare, servitörer och kökspersonal. Lotterierna, vars vinster är skänkta av utställarna, är också mycket
populära. Lottförsäljare var Margaretha, Folke och Peter Holm
och Emma Andersson.
Mycket folk också
denna gång.

Yvonne Jacobsson sålde
bl.a. almogeinspirerade
broderier i ull och lin.

En trappa ner kan mässobesökarna njuta av kaffe och hembakat.
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Tipspromenad vår 2011
Solen sken men vårens vindar var friska då ett 40-tal vandrare gnuggade
geniknölarna över frågorna i Ljungstorps bygdegårdsförenings tipspromenad 1 maj 2011. Denna gång fanns det både vuxenfrågor och barnfrågor.
Temat för frågorna var Valborg och första maj. Ingen hade tolv rätt på vuxenfrågorna, men många lyckades pricka in nio korrekta svar.
Vinnare på vuxenfrågorna blev
Annette Fernholt Ljungstorp,
Inge Friberg Broddetorp och
Ole Larsen Danmark.
Barnen lyckades bättre. Flera
klarade 11 rätt. Vinnare på barnfrågorna blev T Åstrand Ljungstorp, Elin Malmberg Ljungstorp Släkten Holm brukar delta i bygdegårdens
tipspromenader.
och Erik Andersson Skövde.

Midsommarfirande 2011
Vid midsommar lever bygdegården upp. Firandet i Ljungstorp är ett av de få i de närmsta
trakterna och därför är det många som väljer att bege sig hit denna junidag. Antalet ¿rare
brukar ligga runt 200 personer och gjorde så även detta år den 24 juni 2011. Och särskilt
är detta barnens dag. För många är nog detta den första kontakten med Ljungstorps bygdegård – att åka traktor till och sedan dansa runt stången vid bygdegården.

Dans kring stången är ett måste vid midsommar¿randet i Ljungstorp.

Johanna Holm och Maria
Johansson ledde dansen.
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Loppis, auktion & grillkväll 2011
Loppisar är hett. De ¿nns
utmed vägarna, på internet, i
bakluckor – och i Ljungstorps
bygdegård! I bygdegården
kompletteras dock loppisen av
en traditionell lösöreauktion.
Den 20 augusti 2011 var det
åter dags att låta köer bildas
utanför bygdegården och på
slaget 10 och ordförande Folke
Holms välkomstord i högtalaLoppis och lösöreauktion är populärt.
ren, öppna dörrarna och släppa
loss kommersen. Som vanligt fanns allt mellan himmel och jord på loppisborden och många hungriga loppisjägare blev ägare till ännu några fynd.
Efter någon timma började lösöreauktionen och utroparen Lars-Göran Pettersson kunde detta år – för att gardera sig mot regn – sälja det mesta under
tältduk.
På kvällen var tältet perfekt att avnjuta aftonens grillbegivenhet i.

Ljungstorpsgormanderna samlade runt grillen.
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Teater höst 2011:
Misstag och Dikeskörningar
Höstens teaterföreställning den 21 september 2011, blev en show om
livets glädjeämnen som det stod i reklamen. Det stämde om man nu
kan tala om åldrandet, självförtroende, politik och relationer till män
som glädjeämnen. Det kunde i alla fall Solveig Bergqvist-Larsson
och Cecilia Bergqvist, mor och dotter. På ett ¿nurligt sätt och med en
stor portion humor roades publiken, ca 40 personer, denna kväll med
monologer och musikstycken. Mycket bra sång och musik och ständig kontakt med publiken. Ett arrangemang i samarbete med Skara
teaterförening.
Folke Holms supé denna kväll bestod av kyckling¿lé med ost och
grönt och kaffe med kaka.

Solveig Bergqvist-Larsson och Cecilia Bergqvist gjorde dikeskörningar i bygdegården.
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Mötesplats Ljungstorp
Till eftermiddagskaffet söndagen den 22 oktober 2011 samlades ett 50tal personer för att titta bakåt i tiden en stund. Detta var ett inslag i Skara
kommuns kulturvecka. Temat var ”bland adel, präster, borgare och bönder
i Ljungstorp”. Det blev en resa genom Ljungstorps utveckling från tiden
då folk bodde i små grå stugor på skiften tillhöriga Varnhems-gårdar, över
tiden med sommargäster från Skara och Skövde som hade råd att bygga
stora villor, tills nu en underbar oas där folk idag lever i lugn och ro mitt
emellan städerna Skara och Skövde.
Folke Holm hälsade välkommen. Arne Sträng inledde med en beskrivning
av Billingens allmänning och skiftesindelningen och hur dessa kom till i
början av 1800-talet. Verna Andersson visade bilder på hus i Ljungstorp
och berättade om de som bott där, hur de gamla stugorna förändrades efter
att järnvägen kom till och då bland andra adel, präster och borgare från
Skövde och Skara tog sig hit och köpte stugorna och byggde om till sommarvillor mitt ibland småbönderna i Ljungstorp. Folke Holm avslutade
med att berätta bygdegårdens historia som
började 1965 och hur bygdegården arbetar
idag. Bygdegården som blev samlingsplatsen då järnväg, skola, affärer och missionshus lades ned på 1960-talet. Många
i publiken kände igen bilderna och Àera
tidigare ljungstorpsbor berättade minnen
från förr. Lars-Göran och Ami Pettersson
visade en målning av deras hem Trollehöjd som under tiden grosshandlare Carl
Högberg hade sommarvilla där kallades
Villa Ramunda. Gästboken från Signeliden då prosten Johan Hemberg vistades
där om somrarna visades också. Roland
Holm hade arrangerat kartan över Ljungstorp från tiden då det talades om stadsplanering, ett ärende som faktiskt nu återigen
aktualiserats.
En söndagseftermiddag i bygdegården mindes vi Ljungstorps historia.
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Slöjd- & hantverksmässa höst 2011

Författaren Inga Holm har skrivit barnböckerna om älgen Gruffe.

På gränsen mellan höst och vinter, alltid sista helgen i oktober,
återkommer slöjd- och hantverksmässan i Ljungstorps bygdegård.
Höstmässan har nu ett Àertal år
på nacken och den lockar fortfarande både många utställare och
besökare. Det har tagit ett antal
år, men nu är slöjdmässorna i
bygdegården en självklar del i
årets programverksamhet. Hösten
2011 ägde mässan rum helgen
den 29-30 oktober och den var
lika välbesökt och populär som
alltid. Det är en fröjd att besöka
och det är – säger de slöjdare
som deltar – en lika stor fröjd att
ställa ut, visa och sälja sitt hantverk i Ljungstorps bygdegård.

Vid slöjd- och hantverksmässan kan du köpa både smycken, träslöjd och sylt.
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Filmkvällar i bygdegården
Pôjkera i Böja
En klassiker av hembygds¿lmer visades
i bygdegården den 12 oktober 2011,
nämligen Bertil Svenssons ¿lm Pôjkera
i Böja. Det är Vadsbo¿lm, Gunnel och
Joachim Johansson i Mariestad, som
Filmen om pôjkera i Böja fyllde bygdegården.
nu äger Bertil Svenssons ¿lmer och
reser runt och visar dessa. Filmen som spelades in åren 1949 och 1961, följde de tre
bröderna Rikard, Emil och Henning Andersson på Stora Sjötorp. De brukade gården
på samma ålderdomliga sätt som tidigare gjorts, med redskap som i visa fall var 150
år gamla och med oxar som draghjälp. Ingen elektricitet fanns. Fotogen- och karbidlampor gav dem det ljus de behövde. De utförde allt arbete tillsammans. Ett exempel
var tvätten - en tvättade, en sköljde och en hängde upp. Emil född 1872 och Henning
född 1874 dog 1958 och Rikard född 1869 dog 1961.
Bygdegården fylldes till brädden, ett tjugotal köande måste tyvärr återvända hem utan
att ha sett ¿lmen, men med löftet att ¿lmen visas en gång till vid ett senare tillfälle.
Smörgås och kaffe avslutade kvällen.

Vindmannen
Ett 70-tal personer lockades till Leif Cronas visning av dokumentär¿lmen Vindmannen den 16 november 2011. Det var till och med så dokumentärt att Vindmannen
själv dök upp, det vill säga natur¿losofen och poeten Bengt Hornebrant på Sandtorp i
Eggby, som ¿lmen handlar om. Innan ¿lmen startade presenterades han av Leif Crona
och han läste Àera egna dikter. Leif Crona har följt Bengt Hornebrant som förmedlar
sina upplevelser i naturen på ett djupt och okonstlat sätt. Han visar vad som händer
runt oss i naturen och får oss att se och förstå att
njuta av det. Träd som faller, vinden och vattnet i
samspel blir texter, dikter, som skrivs på plats där
han sitter vid sjön. Han är en del av naturen och
räknar sig inte förmer än den vind och det vatten och de träd som ¿nns runt honom. Det är det
budskap som Leif Crona ¿nt fångat i sin ¿lm. Han
berättar också om tanken bakom sina stora träskulpturer i trädgården där han bor och han berättar om
sin far.
Kvällen avslutades med kaffe och kvällssmörgås
och publiken satt länge kvar i grupper efter ¿lmen
och talade med varandra.
Leif Crona och Vindmannen själv, Bengt Hornebrant.
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Luciafirande 2011
Ljungstorpsbarn börjar ofta sina ”karriärer” i Luciatablån i bygdegården. I år hette
Lucian Emma Andersson, visserligen bosatt i Skövde, men Ljungstorpsanknytningen
ligger i att hon är barnbarn till Folke Holm.
Söndagen den 12 december 2011 hade de vita lucialinnena strukits, sångerna och verserna övats in, borden dukats, ljusen tänts och stämningen infunnit sig. Den förälder
som sitter i salen och ser sitt barn på scenen kan inte annat än känna stolthet denna dag.
Luciasångerna och -verserna har kommit och gått genom åren och de som sjöngs
och lästes i år skiljer sig helt eller delvis från de som framfördes då Lucian för första
gången tågade in i bygdegården 1967. Budskapet är dock detsamma. Vi påminns om
att julen är i antågande och vi får på olika sätt ta del av julens olika delar i form av
Jesusbarnet, tomtar, julklappar och risgrynsgröt.
Många är de foton som tagits genom åren på barnen av de stolta föräldrarna. Även i år
förevigades det hela och trängseln är stor framför scenen då det ljusaste ögonblicket
ska förevigas på det perfekta kortet.
Kaffe, lotteridragning och godisutdelning avslutade som sig bör denna trevliga familjestund i bygdegården.

Lucian Emma Andersson med följe lyste upp söndagseftermiddagen i bygdegården;
tärnorna Emelie Brinnbergs, Matilda Brinnbergs, Ella Börjesson, Tilda Börjesson, Julia
Gröndahl, Ella Johansson, Ellen Larsson, Emelie Larsson, Martina Larsson, Saga Laursen, Elin Malmberg, ängeln Ronja Brinnbergs och tomtarna Albin Strandhag och Emil
Strandhag.
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En bit historia i gåva
Tack Ingvor Storm för gåvan till Ljungstorps bygdegårdsförening!
Gåvan består av tidningsklipp inklistrade i en anteckningsbok. Dessa visar på
Ljungstorps Bygdegårdsförenings samarbete med Skaraborgs Allehanda (SLA)
under 1970-talet. Idag är vi noga med att skriva i SLA och andra tidningar om
vår verksamhet för att göra Ljungstorps bygdegård känd. På 1970-talet etablerade
bygdegårdsföreningen ett samarbete med SLA. Studiebesök, söndagsträff, påskträff, hemliga resor, midsommarträff t.o.m. USA-gäster, nyårsträff och kräftträff.
Ja det var inte måttligt vad träffar SLA anordnade och vid alla träffarna var det
samling i Ljungstorps bygdegård! Det var kaffe, kräftbord, landgång, dans, förfriskningar, lotterier, allsång och tävlingar.
I ett referat från årsmötet 1970 framgår att Emil Holm avgick. Han var initiativtagare till föreningen och dess ordförande sedan starten, och invaldes som hedersledamot i styrelsen. Ny ordförande blev Karl Ferm. Styrelsen bestod i övrigt av Nils
Pettersson kassör, Lars Hultgren sekreterare, Gunnar Andersson, Astrid Friman,
Per Gustafsson och Sven Erik Storm. Under året hade bygdegården använts bl.a.
för studieverksamhet ett 50-tal gånger under året och föreningar, skolor och
företag från såväl Valle som Skara och Skövde hade använt den för skidtävlingar
och vid andra tillfällen. Det står också att verksamheten under fjolåret (1970)
hade dominerats av den utbyggnad som i sin första etapp omfattade ny entré med
kapprum, omklädningsrum, dusch och bastu. Arbetet hade helt utförts på frivillig
väg och var nu så gott som klart.
Harald Warnemark höll i ABF:s studiecirkel om landskapets äldre historia och de
12 deltagarna gjorde studiebesök på SLA. Den 5 mars 1972 gick Ljungstorps-stafetten av stapeln. En helg anordnades en utbildning för ledare till Skogsströvare.
Den 5 och 6 maj 1972 var det försäljning i bygdegården. ”Stuvbitar i massor och
bomullsklänningar årets modeller även 20-serien, fredag 9-19, lördag 8-16.” Även
1974 hade ALICE Borås försäljning i bygdegården av klänningar, tyger, vårklänningar i årets modeller.
Vid sidan av de inklistrade annonserna och texterna har med blyerts antecknats
vilka som arbetat med arrangemanget. Vi Påskträffen den 2 april står t.ex: Dagmar, Inga, Ann-Mari, Ingvor, Astrid - och vid Astrid är tillskrivet ”ev. sång”.
Särskilt noterat under SLA-resan till ett glasbruk står. ”Vi ¿ck två vaser från Fåglavik. 15 kr som gick till vår kaffekassa”. Inga Lisa, Asta och Ingvor arbetade.
Ingvor Storm lämnade gåvan till bygdegårdsföreningen den 3 mars 2012.
Verna Andersson
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Verksamhetsberättelse för

Ljungstorps Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 2010.
Föreningen har anordnat följande tillställningar under året:
2 feb
7 feb
17 feb
6-7 mar
11 apr
22 apr
2 maj
23-24 maj
25 juni
21 aug
15 sep
26 sep
30-31 okt
3 dec
12 dec

Film: Nordbillingen längesen
Familjedag med skidåkning vid bygdegården
Teater: Mannen från Malmberget
Slöjd- & hantverksmässa
Kaffeservering vid körkonsert
Teater: Musik, Skrönor och Dumheter
Tipspromenad
Kaffeservering under Vallehelgen
Midsommar¿rande
Loppis/Auktion/Grillkväll
Servering vid Dan Andersson-föreställning
Tipspromenad
Slöjd- & hantverksmässa
Teater: Fru Mozart
Lucia¿rande

Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har förutom årsmöte den 1/3 2010
haft 5 protokollförda styrelsemöten – 25/1, 22/3, 17/5, 16/8, 18/10.
Styrelse: Folke Holm, ordförande, Lars Brindbergs, v. ordförande, Arja Laaksonen, kassör, Verna Andersson, sekreterare, Roland Holm, Peter Holm, Katarina
Laursen-Aurell, ledamöter, Lottie Estrin, Ari Laaksonen, ersättare.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd sammanlagt 83 gånger, en
ökning med 11 uthyrningar totalt sedan 2009.
Under 2010 var antalet medlemmar i Ljungstorps Bygdegårdsförening 164 st.
Bastun har varit öppen vid 51 tillfällen för sammanlagt 195 badande. Under året
har bygdegården varit uthyrd till kurser i Yoga och dans.
Ljungstorpabla´t 2010 utgavs detta år.

Styrelsen tackar kommittéer och andra som hjälpt till med arbete vid
föreningens tillställningar m.m.
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Verksamhetsberättelse för

Ljungstorps Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 2011.
Föreningen har anordnat följande tillställningar under året:
6 feb
5-6 mar
1 maj
24 jun
20 aug
21 sep
22 okt
12 okt
29-30 okt
16 nov
11 dec

Teater: Tre på en bänk
Slöjd- & hantverksmässa
Tipspromenad
Midsommar¿rande
Loppis/Auktion/Grillkväll
Teater: Misstag och Dikeskörningar
Mötesplats Ljungstorp
Film: Pôjkera i Böja
Slöjd- & hantverksmässa
Film: Vindmannen
Lucia¿rande

Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har förutom årsmöte den 7/3 2011
haft 5 protokollförda styrelsemöten – 24/1, 28/3, 16/5, 15/8, 17/10.
Styrelse: Folke Holm, ordförande, Lars Brindbergs, v. ordförande, Arja Laaksonen, kassör, Verna Andersson, sekreterare, Roland Holm, Peter Holm, ledamöter, Lottie Estrin, ersättare.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd sammanlagt 50 gånger, en
minskning med 33 uthyrningar totalt sedan 2010.
Under 2011 var antalet medlemmar i Ljungstorps Bygdegårdsförening 154 st.
Bastun har varit öppen vid 52 tillfällen för sammanlagt 229 badande. Under året
har bygdegården varit uthyrd till kurser i Yoga.

Styrelsen tackar kommittéer och andra som hjälpt till med arbete vid
föreningens tillställningar m.m.
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MEDLEMSFÖRTECKNING
Följande personer var medlemmar i Ljungstorps Bygdegårdsförening 1 juli 2012.
Medlemmarna presenteras i bokstavsordning.
Adin Björn
Ahlgren Birgitta
Ahlgren Stig
Ahlin Jonas
Ahlm Anneli
Ahlm Börje
Alfredsson Åke
Andersson Birgit
Andersson Bo
Andersson Gerd
Andersson Gillis
Andersson Lena
Andersson Nina
Andersson Olof
Andersson Verna
Apell Gun
Apell Sven-Olof
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-So¿e
Brindbergs Lars
Börjesson Johan
Börjesson Madeleine
Börjesson Niclas
Börjesson Susanna
Carlsson Britt-Marie
Carlsson Elin
Carlsson Sven
Elf Anders
Emanuelsson Kerstin
Emanuelsson Mona
Emanuelsson Olle
Engström Agneta
Estrin Thomas
Ferm Gunborg

Ferm Karl
Fernholt Anette
Fernholt Ingvar
Fernholt Sanna
Flöjt Marielle
Forsell Barbro
Forsell Ingvar
Friman Jaen
Fröjd Urban
Gustafsson Camilla
Gustavsson Agne
Gustavsson Eva
Gustavsson Gunn
Günther Marion
Hagi Bruno
Hallerup Inga Lill
Holm Alfred
Holm Barbro
Holm Folke
Holm Gunnar
Holm Joakim
Holm Margaretha
Holm Oscar
Holm Peter
Holm Petra
Holm Roland
Holm Solveig
Holm Andersson Johanna
Holmqvist Hans
Holmqvist Kristina
Hornebrant Bengt
Hultgren Inga-Lisa
Hultgren Mats
Hultgren Tua
Isaksson Birgitta
Isaksson Folke
Johansson Asta
Johansson Kurt
Johansson Margareta
Johansson Per-David
Johansson Sara
Josefsson Signe
Karlsson Gunnel

Karlsson Gösta
Karlsson Håkan
Karlsson Karl-Erik
Karlsson Lennart
Karlsson Lennart
Karlsson Lisbeth
Karlsson Sonja
Kaulbach Charlotte
Kjell Iréne
Kjellén Mats
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
Laursen Jens
Lefvander Eva
Lidberg Kerstin
Liljegren Aspehed 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

Mayer Peter
Moberg Marita
Månsson Annika
Månsson Ronald
Nordström Ola
Nyberg Cecilia
Nyberg Henrik
Oscarsson Bärbel
Pettersson Ann-Marie
Pettersson Erik
Pettersson Johanna
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
Söderberg Maria
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 2011-03-07 och gäller fr.o.m. 2012-01-01 och tillsvidare.
Bygdegården bokas på tfn. 0511-609 09.
Hyra av hela bygdegården inkl källare och kök med glas och porslin (utom bastu):
x Fredag, lördag, helgdagsafton eller helgdag: heldag (mer än 5 tim.) 1500:-,
halvdag (upp till 5 tim.) 750:x Övriga veckodagar: heldag (mer än 5 tim.) 1100:-, halvdag (upp till 5 tim.) 550:x Tillägg för hyra av högtalaranläggning 400:Hyra av enbart källare eller kök:
x Fredag, lördag, helgdagsafton eller helgdag: heldag (mer än 5 tim.) 600:-,
halvdag (upp till 5 tim.) 300:x Övriga veckodagar: heldag (mer än 5 tim.) 390:-, halvdag (upp till 5 tim.) 210:Möjlighet ¿nns 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 af¿schering på
anslagstavlorna i Ljungstorp och Varnhem samt på vår hemsida.
Vill Du hjälpa till med arbete i bygdegården eller har idéer som rör verksamheten
– ring ordförande Bertil Lindström, tfn. 0511-608 55.

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

Teater Tidlös presenterar
sommarens teaterhändelse 2012
Borgen Gälakvist i centrala Skara var under medeltiden skådeplats för några av de mest dramatiska händelserna i slutet på 1200-talet. Fokus faller
på Magnus Ladulås, son till Birger Jarl.
Föreställningen ges i Fornbyn följande datum: 2/8-5/8, 22/8-25/8, 29/8-31/8.
Tider: Onsdag-fredag kl. 19:00

z

Lördag kl. 15:00 och kl. 19:00

z

Söndag kl. 15:00

Biljettpriser: Vuxna 200:-, barn/ungdom 7-20 år 50:-, barn 0-6 år gratis.
Grupperbjudande: 150:-/per person (minst 15 personer).
Biljetter: turistbyran@skara.se, tel. 0511-325 80, från 1 juni.
Premiärkvällen 2 augusti föreläser professor Dick Harrison kl. 18:00 från scenen i
Fornbyn. Pris: 80:-.

Brittgården Fastigheter
stödjer ljungstorps bygdegård

• Huvudsponsor av Tibro actionpark - något extra!
• Stödjer kulturföreningen Teater Tidlös.
• Egen vindkraftsproduktion av ca 8 miljoner kWh grön el.

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

