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Sista numret...

Det sista Ljungstorpabla’t
Ännu ett blad om verksamheten i Ljungstorps Bygdegård kommer här! Det
blir dock det sista bladet. Läs mer om Ljungstorpabla’ts 20-åriga existens
på sidan 16.
Vi har dock som vanligt satsat friskt - även i vårt sista blad. Allt för att ni
medlemmar ska få en så trevlig lässtund som möjligt! I bladet bjuder vi
på artiklar från alla de aktiviteter som ägt rum innanför – och till viss del
utanför – bygdegårdens fyra väggar under 2012. Och det har som vanligt
varit ett digert program för alla åldrar. Slöjd- och hantverksmässor, loppis
och auktion, teaterföreställningar, firande av både midsommar och lucia,
filmkvällar, tipspromenader och tisdagspromenader, en återuppväckt pub
och geocaching med start i bygdegården. Programmet har varit digert och
allt finns bevarat till eftervärlden i artikelform och på foto.
Vi tackar er medlemmar för alla positiva kommentarer kring
Ljungstorpabla´t som vi fått under alla år! Det har varit trevligt att i artikelform ta vara på och dela med oss av bygdegårdens verksamhet. Nu är den
sparad åt eftervärlden.

Vi tackar för oss!
Verna Andersson och Peter Holm
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Ordföranden har ordet
Hej alla medlemmar!
Ett år går alldeles för fort…! Under mitt första år som ordförande i
vår fina förening, tillsammans med de nya och gamla styrelseledamöterna, har mycket kraft gått åt till att sätta sig in i verksamheten. Man kan tycka att man
känner den när man har varit medlem i några år, men när årets program ska genomföras
blir det mycket frågor och inte sällan måste saker genomföras under tidspress. Med ett
mycket stort engagemang från styrelsen och många fler så har det mesta kommit i mål!
Ett stort tack till alla energiska och fina insatser som skett under det gångna året. Utan
dessa skulle föreningen stanna. En dröm för en ordförande vore att många fler medlemmar skulle delta i de olika arbetsuppgifterna. Risken är ju annars att vi ”sliter ut” de
medlemmar som gör en stor arbetsinsats.
De aktiviteter som inbringar de intäkter som är nödvändiga för att ha och driva bygdegården har fallit ut väl. Jag tänker då på uthyrningen under hela året, slöjd och hantverksmässorna på våren och hösten och loppisen och auktionen på sensommaren.
Dessa aktiviteter är helt avgörande för föreningens ekonomi och är svåra att ersätta. Vi
måste efter hand utveckla dessa.
Samtidigt har jag en dröm att vi ska använda bygdegården mer för medlemmarnas nöje,
gemenskap och trevnad. En sådan aktivitet har startat under året då vi har en gemensam
promenad varje vecka. Vi startar varje tisdag kl. 09.30 vid bygdegården och avslutar med
fika. Vi har varit 8-12 personer varje vecka. Du är också välkommen!
Den stora frågan är hur vi ska få fler yngre personer att delta i bygdegårdsverksamheten? Vilka aktiviteter är de intresserade av? Kanske måste vi hitta samarbeten med andra
föreningar? Vi kanske måste komma ut i den fina naturen som finns i närheten av bygdegården? Under våren åker styrelsen på lite olika träffar för att få nya impulser. Det känns
jätteviktigt!
Min ambition som ordförande är att vi ska försöka flytta fokus från förvaltning av föreningen till utveckling. Det är en nödvändighet långsiktigt!

Med önskan om ett spännande nytt verksamhetsår!

Bertil Lindström
ordförande i Ljungstorps Bygdegårdsförening
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Slöjd- och hantverksmässa vår 2012
Även vid den 13:e slöjd- och hantverksmässan i Ljungstorps bygdegård,
3-4 mars 2012, fylldes lokalerna av utställare. Det är fantastiskt att se så
många skickliga och kunniga människor samlade och det känns hur kreativiteten vibrerar i luften.
En av de mest trogna utställarna,
Inger Schwalbe, sa vid denna
mässa till SkLT: ”Bygdegårdsföreningen är guld värd och de
gör allt för att det ska bli mysigt
och bra. När man kommer ned till
kaffeserveringen i källaren är det
som att bli hembjuden till köket
hos en kär vän.” Kan föreningen
få ett bättre betyg? Inger tillverkar dukar, löpare, grytvantar och
mycket mer, denna gång också i
påskens glada färger.
Träslöjd, underbara vävda plädar, handmålat
linne och siden, smide, silversmycken och
bruksföremål i keramik är bara en del av det
fina utbudet. Förutom allt hembakat kaffebröd som föreningen tacksamt tagit emot av
ljungstorparna och lotterivinster från utställarna tackar föreningen alla som ställt upp och
arbetat under dessa hektiska dagar i bygdegården! Som vanligt en mycket lyckad mässa!

Trä och textil är vanliga material
på slöjd- och hantverksmässan i
bygdegården.
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Musikal: Karl-Oskar & Kristina
Musikteatern Karl-Oskar och Kristina - en musikalisk resa framfördes i bygdegården 19 mars 2012 av Tina och Bo Frid från Korsberga. Föreställningen bygger på
Vilhelm Mobergs utvandrarepos med musik ur Björn Ulvaeus och Benny Anderssons musikal Kristina från Dufvemåla.
Det blev en mycket fin föreställning. Båda hade stark känsla i det de framförde,
en känsla som spreds till publiken. Tidstypiska kläder, en amerikakoffert och en
spinnrock förstärkte den genuina ”utvandrar-känslan”. Längtan hem till Sverige
följde hela tiden Kristina, men också Karl-Oskars hade vånda, bl.a. då han fått ett
brev från Sverige med för lite porto på och därför inte kunde lösa ut det förrän han
skaffat pengar.
Ett stort tack till Tina och Bo Frid som på ett varsamt sätt tagit hand om och delat
med sig detta stycke historia. Efteråt serverades en lätt kvällsvard till gästerna i
den fullsatta salongen.

Bo och Tina Frid
intog rollerna som
Karl-Oskar och
Kristina.
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Tipspromenad vår 2012
Denna gång 22 april 2012 var det Annette och Göran Magnusson som stod för frågorna och arrangemanget vid tipspromenaden. En väl blandad kompott av frågor
engagerade vandrarna mellan bygdegården, över Uppsala, ner till gamla vägen vid
Bäckedalen och ljungstorpsvägen tillbaka till bygdegården. Det var kallt denna
dag men blåsippor och vitsippor blommade
vackert vid den gamla järnvägsbanken.
Ett högt plaströr med knappar i alla färger utgjorde utslagsfrågan; hur många knappar fanns i
röret? Ingen fick 12 rätt men 10 rätt fick Barbro
Holm Ljungstorp, G Samuelsson Falköping,
Birgitta Ahlén och Jan Olof Ahlén Åsarp. Svaret
på utslagsfrågan var 259 knappar och Barbro
Holm kom närmast och vann. Eva Berglund och
Emelie Brindbergs bakade jättegoda våfflor och
serverade kaffe.
Göran och Annette Magnusson hade arrangerat
vårens tipspromenad i bygdegården.

Midsommarfirande 2012
Midsommarfirandet i Ljungstorp är den första kontakten med bygdegården för
många. Hit kommer hundratals människor i alla åldrar – främst barnfamiljer – och
firar på det traditionella viset; med
dans kring midsommarstången. Många
uppskattar det enkla
i firandet, ringdansen och kaffe med
jordgubbsbakelse,
innan resten av
midsommaraftonens
begivenheter med
sill och kanske långbord under sommarhimlen tar vid.
Dans kring stången
vid bygdegården.
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Loppis & Grillkväll 2012
”Knôkafullt på loppis i Ljungstorps bygdegård” var rubriken i SLA efter auktion och
loppis i bygdegården 25 augusti 2012. Och det var verkligen sant! Det var lång kö
vid båda dörrarna då de öppnades prick kl 10. Intresset var stort och loppisborden var
välfyllda med allt möjligt tänkbart som skänkts till bygdegården.
En loppis är ett fantastiskt bra sätt att bli av med saker som bara fyller skåpen hemma
och samtidigt göra en massa andra människor lyckliga! För så är det! Porslin, glas,
leksaker, böcker, textilier går väldigt bra att sälja. Då auktionen under ledning av LarsGöran Pettersson började efter någon timma visade sig däremot svårigheten i att sälja
större saker, det mesta i form av möbler. Lars-Göran ansträngde sig mycket men det var
svårt att få auktionspubliken
att nappa på hans utrop.
Hela tiden fanns servering
i form av kaffe med dopp,
dricka och korv med bröd.
Ett 15-tal medlemmar i bygdegårdsföreningen var engagerade i detta arrangemang.
Framåt kvällningen tändes
grillarna och samvaron fortsatte med grillfest.

Auktionsutropare Lars-Göran Pettersson
ansträngde sig mycket denna dag.

Tipspromenad höst 2012
Denna traditionella begivenhet ägde rum i den lantliga idyllen vid bygdegården 16
september 2012 och besöktes av ortsbor samt, nu som tidigare, också av ”utomsocknes”, denna gång från Tidaholm och Skara.
Lars-Göran och Ann-Marie Pettersson stod
för dagens arrangemang med frågor, lotteri
och servering av kaffe med smörgåsar och
annat hembakt.

Marianne Bergström och Ingrid Silfven
fick tipskupongerna rättade av
Lars-Göran Pettersson.
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Teater: Lasse Dahlquist för cello och solosång
Höstens teaterföreställning, i samarbete med Skara Teaterförening, 26 september
2012 blev ”Lasse Dahlquist för cello och solosång”, ett framträdande av Larssons
& ADAS teater. För musiken stod Jonas Franke-Blom på cello och för sången
Fia Adler Sandblad. Föreställningen beskrevs som ”en nyskapande, djupt teatral
vision av en historia så som Lasse Dahlquist betraktade den”. Det stämmer på
så vis att Fia Adler Sandblads sätt att berättande sjunga Lasse Dahlquists texter
gjorde att det kändes som att man stod bredvid Lasse Dahlquist där på kajen och
upplevde båtarna i hamnen och att han sedan gick hem och skrev visan. Det blev
faktiskt en berättelse om Göteborg med omnejd i krigets skugga, vad som hände,
hur man levde och hur man tänkte då.
Lasse Dahlquists sångtexter blev verkligen
framförda på ett nyskapande och mycket fint
sätt. Även cellon gjorde
sitt till. Lasse Dahlquist
och cello var något nytt
som visade sig passa
alldeles utmärkt ihop!
Efter föreställningen
smakade det mycket bra
med en kvällssupé och
kaffe med kaka.

Jonas Franke-Blom och
Fia Adler Sandblad framförde ”Lasse Dahlquist
för cello och solosång”.
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Medlems-PUB i bygdegården
Med hjälp av levande musik och en servering laddad med drycker
och snacks blev det äntligen åter PUB i Ljungstorps bygdegård 28
september 2012. Bandet ”Elverket Holly Hookers” var ytterst ”levande” i sitt framträdande med 60-talsrock.
”Elverket Holly Hookers” består av Rustan Glans Falköping på gitarr, Gunnar Sunnerlöf Lidköping på gitarr, Leif Johansson Karlsborg
på trummor och Jan-Peter Glans Lidköping på bas. Dessa herrar spelar först och främst för sitt stora nöjes skull, men ibland framträder de
på olika tillställningar. Och visst var de bra, för det ska ju vara högt
ljud! Och mycket Rolling Stones!
Ytterligare en herre som stundtals förstärkte med munspel var Staffan
Kjellhult, Varnhem, en riktig höjdare på munspel! Mycket bra!

Vid medlemspuben i bygdegården underhöll Elverket Holly Hookers.
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Slöjd- & hantverksmässa höst 2012
2012 års höstmässa ägde rum helgen den 27-28 oktober. Av tradition har höstens
mässa alltid förlagts till sista helgen i oktober – något som nu är så inarbetat att det
blivit en självklarhet i bygdegårdssammanhang! Arbetet med mässan påbörjas redan
i slutet av augusti; då sammanställs inbjudan som via brev och e-mail går ut till
uppåt 150 hantverkare. Då dessa någon månad senare har tagit ställning till om de
vill delta och meddelat detta till föreningen, ska ca 25 stycken väljas ut och fördelas över dagarna och antalet bord. Efter det går ett bekräftelsebrev ut till dem som
får äran att vara med och ett meddelande i ett brev, till dem som tyvärr inte kunde
beredas plats. Nu sätter en ny process igång där de som valts ut ska meddela till
föreningen om de accepterar den dag eller de dagar de erbjuds att delta. Ibland blir
det stora förändringar från det att första urvalet har gjorts till att det till slut finns en
färdig skara slöjdare som verkligen deltar i mässan. Det händer att någon som valts ut
av någon anledning inte kan delta, och det är då slöjdare från reservlistan kallas in.
Till slöjd- och hantverksmässan ska förutom att boka in slöjdarna, mycket annat ordnas. Ett stort antal frivilliga ställer upp och bakar till försäljningen i kaféet, kontakt
med media ska ordnas och annonser skickas in till tidningarna. På själva slöjdhelgen
krävs ytterligare ett flertal som
ställer upp och säljer fika, lotter,
diskar, servar utställarna och till
slut som städar bygdegården efter
avslutad mässa.
Naturligtvis är det ett lika stort och
angenämt arbete kring mässan på
våren. Det är tur att det i Ljungstorps bygdegårdsförening finns
många medlemmar som ställer upp
år efter år. Tack till alla er!
Johanna Holm Andersson säljer
fika i bygdegårdens källarplan.

Birgitta Tell köper träslöjd vid
slöjd- och hantverksmässan i
bygdegården.
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Geocaching vid bygdegården
Geocaching är en sysselsättning som passar personer i alla åldrar.
Man kanske kan kalla det för en modern version av gömma nyckeln
eller skattjakt. Någon gömmer en burk eller liknande någonstans,
med en loggbok och en penna som viktigaste innehåll. Så noggranna
koordinater som möjligt till gömman publiceras, ibland tillsammans
med ledtrådar, på en webbplats på internet. Intresserade kan sedan
leta upp gömman, geocachen, och anteckna sig i loggboken. Man kan ta ett föremål
från cachen, men bara om man lämnar ett nytt föremål i utbyte. Dessa föremål kallas
bytessaker, eller bytesföremål. Ibland utvidgas cachen till en så kallad multicache, där
man måste besöka flera olika gömställen på vägen till slutmålet. (http://www.geocaching.se)
Runtom på Billingen finns många skatter utplacerade. Barnrundan i Ljungstorp är
just en multicache där man måste hitta ledtrådarna för att nå fram till skatten. Fredagen 2 november 2012, under höstlovet, anordnade Ljungstorps bygdegård i samarbete med Skara Turistbyrå en Geocahingdag. Via höstlovsbladet som går ut till alla
skolbarn informerades om dagen och det kom ett tiotal barn som alla lyckades nå
fram till skatten. Deltagarna kunde låna GPS:er och fick hjälp att komma igång och
när de väl kommit tillbaka efter sin skattjakt bjöd bygdegårdsföreningen på fika.
Evenemanget var mycket uppskattat och den yngsta deltagaren med sina fem år
förklarade att det inte alls var jobbigt att gå den två kilometer långa rundan. Det var
roligt att vara ute och gå och leta skatter! Barnrundan i Ljungstorp finns tillgänglig
året runt och mer information om rundan finns på Skara Turistbyrås hemsida
www.vastsverige.com/skara. Har man inte en egen GPS eller telefon med GPSfunktion kan man låna
en GPS på Turistbyrån i
Skara eller Skövde.

Linda Svensson och Martin
Fernholt med sönerna Vilgot
och Hugo, tog en geocachrunda i Ljungstorp.
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DISSonans sjöng om kärlek
Höstkvällen 25 november 2012 hölls musikcafé i den svenska visans anda
med kören DISSonans i bygdegården. Temat var Kärlek på svenska. Med
hjälp av diktare som Evert Taube, Olle Adolphsson, Carl Anton, Cornelis
Vreeswijk, CajsaStina Åkerström med flera framförde kören DISSonans,
under ledning av Per Larsson, ett stort antal sånger som fick publiken att
i höstmörkret njuta av sommarvindar och minnen. Kören var för dagen
dessutom förstärkt med trubaduren Sten Dereman (tidigare Lindgren) som
under lång tid ingick i vokalkvartetten Vox och i operakören på GöteborgsOperan och som också har gett egna konserter. Han berättade om visorna
som sjöngs och framträdde själv med visor till gitarr. Hans dotter Evelina
Dereman deltog också i framträdandet och sjöng till eget gitarrackompanjemang. Det var första gången som hon framträdde tillsammans med sin
pappa Sten. Det blev en mycket fin stämning i höstmörkret. Ett dignande
kaffebord med bullar, kakor och tårta smakade gott i pausen.

Kören DISSonans och trubaduren Sten Dereman med dotter Evelina Dereman,
sjöng om kärlek en novemberkväll i Ljungstorps bygdegård.
12

Filmkvällar i bygdegården 2012
Återigen visar det sig att filmkvällar i bygdegården
är populära. Även denna gång, 1 februari 2012, fick
tyvärr inte alla intresserade plats, då lokalen hade
fyllts till brädden. Det är säkerheten i bygdegården
Pôjkera i Böja.
som avgör detta. Vadsbofilm visade Kärngummor &
Krutgubbar - del 2. Dokumentärfilmerna lät oss möta ”Sörvikspojka” på Torsö där
de klappade och kavlade sin tvätt i Vänern, Anna på Skogen som ensam på gården
slår med lie och bär stora lass hö hem på ryggen, Lärk-Axel som mött sjöjungfrun.
Givetvis visade Joachim Johansson också klassikern ”Pôjkera från Böja”. Alla
dessa människor filmades åren 1949-1961 av Bertil Svensson. Under denna tid,
som präglades av utveckling efter kriget, höll de kvar sina gamla vanor och levde
förnöjsamma på det. Kaffe och smörgås avslutade denna trevliga kväll.
Nio månader senare, i höstmörkret 14 november, passade det bra att åter ”krypa
inomhus” och låta sig underhållas av en ny filmvisning. Återigen var det Vadsbofilm som visade dokumentärer från 1900-talets mitt. Den här gången hette
filmerna ”Glada original del 1” och än en gång ”Pôjkera i Böja”. Denna gång blev
det inte så många besökare som vid de tidigare visningarna, men ett 40-tal personer fick vara med om när den talande staren uppmanade Janne och Lell-Albert
att spela och sjunga genom att säga ”Kom igen pôjka”. ”Den bästa tiden e gådder
när en e 92 år” säger den skicklige svarvaren och träsnidaren Andreas Bergman
i Bäreberg som visade hur han tillverkade bland annat ljuskronor och pigtittare.
Filmen ”Pôjkera i Böja” avverkades för tredje gången i bygdegården, alltjämt lika
fascinerande.
Det är filmfotografen Bertil Svensson som filmat och Gunnel, dotter till Bertil Svensson, och Joachim Johansson som via sitt filmbolag Vadsbofilm, visar filmerna.

Filmen om Pôjkera i Böja har fyllt bygdegården flera gånger.
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Luciafirande 2012
Efter att ha börjat som lillucia eller ängel och vandrat vidare i rollen som tärna, tar de
flesta flickor som deltar i luciatåget i Ljungstorps bygdegård till slut på sig luciakronan
och skrider först i tåget bland de barn och ungdomar som varje år lyser upp en mörk vintereftermiddag. I år hette lucian Emelie Larsson och hon skred – som alla sina föregångare
– tätt följd av tärnor, änglar, en stjärngosse och en tomte, in i den nedsläckta bygdegårdssalen. Spända och kanske smått nervösa föräldrar och syskon satt i publiken och följde
spelet med drömmande blickar och kamerorna i högsta hugg; för i ”fotograferingspausen”
gäller det att vara snabb och hinna knäppa så många bilder som möjligt.
Johanna Holm Andersson hade övat med barnen och just denna dag medverkade även
hennes dotter, Emma Andersson, i luciatåget och förstärkte sången.
Kaffe och lussekatt till de vuxna och en julklapp och en påse godis till barnen. Allt som
traditionen bjuder vid lucia i Ljungstorps bygdegård.

Lucian Emelie Larsson med följe lyste upp lördagseftermiddagen i bygdegården; tärnorna Emma
Andersson, Emelie Brindbergs, Matilda Brindbergs, Ronja Brindbergs, Ella Börjesson, Tilda Börjesson, Linnéa Eng, Ella Johansson, Ellen Larsson och Martina Larsson, ängeln Linnéa Larsson,
tomten Alexander Eng, pepparkaksgubben Elias Nieroth och pepparkaksgumman Alicia Johansson.

Granen kom på plats

Under vintern känns det särskilt trevligt med
alla ljus som lyser upp de annars så mörka
kvällarna. Även vid Ljungstorps bygdegård
står från början av december till mitten av
januari en ljuspunkt som värmer i den bistra
årstiden. Naturligtvis handlar det om granen
som huggs ner och fraktas till bygdegården
av några raska medlemmar. 2012 var granen
skänkt av Lars-Göran Pettersson.
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Folke Holm, Ingvar Forsell, Roland Holm (traktorn),
Göran Magnusson, Carl-Erik Berglund och Lars-Göran
Pettersson är på väg för att fälla årets gran.

Ny tradition: Tisdagspromenader
I slutet av 2011 började ett antal medlemmar i Ljungstorps Bygdegårdsförening
med gemensamma promenader i våra vackra omgivningar. Det var Birgitta Lindström som tog initiativet till de återkommande promenaderna efter att ha testat
idén och undersökt intresset hos ett antal personer.
Tanken med promenaderna är att utöver motion och gemenskap, lära känna olika
delar av trakten runt omkring Ljungstorp och Varnhem. Deltagarna får också ta
del av olika kunskaper om traktens historia och berättelser om och beskrivningar
av hur det såg ut förr.
Promenaderna avslutas alltid med trivsam fika i bygdegården och lite prat om allt
möjligt. Ansvaret för fikabrödet vandrar runt hos de som deltar och bygdegårdsföreningen står för kaffet. De som fikar betalar en nätt summa på 10 kronor per
person och gång. Som mest har den vandrande gruppen bestått av 11 personer och
en hund.
Det skulle vara jättekul om fler ville promenera. Alla är välkomna! Blir intresset
stort och många vill delta, eller om det finns olika önskemål om promenadens
längd eller hastighet finns det möjlighet att bilda flera grupper utefter detta.
Ta chansen och häng med! Möt våren på bygdegårdsföreningens tisdagspromenader. Ju fler som vandrar tillsammans, desto roligare! Alla är hjärtligt välkomna!
Promenaderna är alla tisdagar 09.30 och det är alltid samling vid bygdegården!

Utmed vägen blir det
många stopp för att
njuta av de vackrea
omgivningarna. Här
ett stopp på bron vid
Ännebäcken.
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Ljungstorpabla’t fyller 20 år
och går i graven
Sagan om Ljungstorpabla’t började vid Ljungstorps bygdegårdsförenings årsmöte
1993. Peter Holm föreslog i en skrivelse att föreningen skulle ta fram en tidning
för ljungstorpsborna varje år. Peter skrev bl.a. till årsmötet:
Under ett år är det mycket aktiviteter i Ljungstorps bygdegård. Lucia, Midsommar m.m. Dessa händelser bevaras i minnet hos folk. Jag tror att många skulle
uppskatta en tidning där alla stora händelser i bygdegården och övriga Ljungstorp bevaras.
Vid denna tid hade bygdegårdsföreningen ännu inte blivit en medlemsförening,
så ett medlemsblad skulle ännu dröja några år. De första åren såldes bladet vid
olika tillställningar i bygdegården. 1995 skrevs föreningens stadgar om och årligt
medlemskap infördes. Nu blev Ljungstorpabla’t ett medlemsblad.
Under alla år är det Peter tillsammans med Verna Andersson som varje år sett
till att bladet har getts ut. Och det är Peter som legat bakom layouten. De första
åren skedde detta genom klippande och klistrande men med åren har mer och
mer avancerade dataprogram förenklat det hela och skapat ett mer professionellt
utseende på bladet.
Bladet har under de flesta åren tryckts hos Solveigs Tryckeri i Skara. Samarbetet
med tryckeriet har fungerat väldigt bra och vi har alltid blivit trevligt bemötta och
fått all hjälp vi behövt.
I år, 2013, fyller Ljungstorpabla’t
20 år. Peter har valt att avsäga sig
engagemanget i bygdegårdsföreningens styrelse och i och med
detta tyckte vi att vi nu under ordnade former, ger ut ett sista blad.
Med flaggan i topp så att säga!
Vi tackar för de 20 år som gått.
Det har varit mycket roligt att
göra Ljungstorpabla’t för er
medlemmar!
Verna & Peter
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Verksamhetsberättelse för

Ljungstorps Bygdegårdsförening
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret 2012.
Föreningen har anordnat följande tillställningar under året:
1 feb
3-4 mar
19 mar
22 apr
3 jun
22 jun
25 aug
16 sep
26 sep
28 sep
27-28 okt
2 nov
14 nov
25 nov
15 dec

Film: Pôjkera i Böja m.fl.
Slöjd- & hantverksmässa
Musikteater: Karl-Oskar & Kristina
Tipspromenad
Kaffeservering vid 1-milavandring
Midsommarfirande
Loppis/Auktion/Grillkväll
Tipspromenad
Teater: Lasse Dahlquist för cello och solosång
Medlems-PUB
Slöjd- & hantverksmässa
Geocaching vid bygdegården
Filmkväll: Pôjkera i Böja m.fl.
Musikcafé: DISSonans
Luciafirande

Ljungstorps Bygdegårdsförenings styrelse har förutom årsmöte den 5/3 2012 haft
8 protokollförda styrelsemöten – 23/1, 22/2, 14/3, 10/5, 22/8, 19/9, 23/10, 21/11.
Styrelse: Bertil Lindström, ordförande, Lars Brindbergs, v. ordförande, Arja Laaksonen, kassör, Verna Andersson, sekreterare, Peter Holm, Lars-Göran Pettersson,
ledamöter, Johanna Andersson, ersättare.
Ljungstorps Bygdegård har under året varit uthyrd sammanlagt 79 gånger, en
ökning med 29 uthyrningar totalt sedan 2011.
Under 2012 var antalet medlemmar i Ljungstorps Bygdegårdsförening 146 st.
Bastun har varit öppen vid 52 tillfällen för sammanlagt 187 badande. Under året
har bygdegården bl.a. varit uthyrd till kurser i Yoga vid 24 tillfällen.
Byggnadslov har erhållits för utbyggnad av omklädningsrum i bastun.
Ljungstorpabla´t 2011-2012 utgavs detta år.

Styrelsen tackar alla frivilliga som hjälpt till med arbete vid
föreningens tillställningar m.m.
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MEDLEMSFÖRTECKNING
Följande personer var medlemmar i Ljungstorps Bygdegårdsförening vid tiden
för årsmötet 2013. 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 Olle
Andersson Verna
Andersson Johanna
Apell Gun
Apell Sven-Olof
Arfwidsson Sten
Aurell Laursen Katarina
Berglund Eva
Berglund Karl-Erik
Bergström Susanne
Björk Gun-Britt
Blomster Eva
Borg Anders
Brindbergs Ann-Sofie
Brindbergs Lars
Carlsson Britt-Marie
Carlsson Elin
Carlsson Sven
Elf Anders
Engström Agneta
Ferm Gunborg
Ferm Karl
Fernholt Anette
Fernholt Ingvar

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

Karlsson Håkan
Karlsson Karl-Erik
Karlsson Lennart
Karlsson Lennart
Karlsson Lisbeth
Karlsson Sonja
Kjell Iréne
Kjellén Mats
Koho Laaksonen Arja
Koszinowski Monica
Koszinowski Siegfried
Kvarnlöf Ingrid
Källhult Anette
Källhult Staffan
Laaksonen Ari
Lann Judith
Lans-Persson Inez
Larsson Joachim
Lefvander Eva
Lidberg Kerstin
Lindström Bertil
Lindström Birgitta
Lindström Birgitta
Lorentzon Rune
Lund Agneta
Lund Sven-Olof
Lycken Ireén
Lycken Per
Lövoll Gunnel
Lövoll Trygve
Magnusson Annette
Magnusson Göran
Malm Bertil
Manz Gertrud
Martinsson Arne
Martinsson Therese
Martinsson Ulla-Britt

Mayer Peter
Moberg Marita
Månsson Annika
Månsson Ronald
Nyberg Cecilia
Nyberg Henrik
Oscarsson Bärbel
Pettersson Ann-Marie
Pettersson Erik
Pettersson Johanna
Pettersson Lars-Göran
Sjölin Gunnar
Stern Kristin
Stern Marc
Storm Ingvor
Storm Tord
Strandhag Jessica
Strandhag Per
Sträng Arne
Sträng Birgitta
Svensson Anne
Svensson Lise-Lott
Söderberg Maria
Tell Birgitta
Tell Carl-Arvid
Tell Hans
Tell Ingrid
Timén Jan
Timén Monika
Åkergren Irene
Åkergren Ulf
Åstrand Astrid
Åstrand Bo
Österberg Jan

Vill även du bli medlem i Ljungstorps Bygdegårdsförening?
Ett års medlemskap kostar 100:- och då ingår rabatt på hyra av bygdegården (efter
två års medlemskap) och specialinbjudningar till olika bygdegårdsevenemang.
Anmäl dig till Arja Laaksonen på tel. 0511-609 09! Välkommen som medlem!
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Priser är fastställda på årsmöte 2012-03-05 och gäller fr.o.m. 2013-01-01 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.) 1500:-,
halvdag (upp till 5 tim.) 750:• Övriga veckodagar: heldag (mer än 5 tim.) 1100:-, halvdag (upp till 5 tim.) 550:• Tillägg för hyra av högtalaranläggning 400:Hyra av enbart källare:
• 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:Hyra av enbart kök:
• Fredag, lördag, helgdagsafton eller helgdag: heldag (mer än 5 tim.) 600:-,
halvdag (upp till 5 tim.) 300:• Övriga veckodagar: heldag (mer än 5 tim.) 420:-, halvdag (upp till 5 tim.) 210:Hyra av bastu:
• Fredag, lördag, helgdagsafton eller helgdag: heldag (mer än 5 tim.) 600:-,
halvdag (upp till 5 tim.) 300:• Övriga veckodagar: heldag (mer än 5 tim.) 400:-, halvdag (upp till 5 tim.) 200: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
Bastubad
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. 0511609 09. Ett års medlemskap kostar 100 kronor per person. 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 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

E-post:
info@ljungstorps-bygdegard.se
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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 66, 541 22 Skövde

