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Föreningens
Postgiro 86 11 24 - 6
Bankkonto 7831-1L-L2A96
(Förenin gssparban ken)

Medlemsavgifterna fiir 1999
Enskild 50:_

Familj, fiiretag, fiirening 752-
Insatsmedlem betalar 100:- vitket är en engångs-

summä + att den är personlig, sen även årlig med-
lemsavgift.
Prenumeration kostar 150:-/år dvs 6 nr.

Vill bara påpeka om någon undrar, så delas denna

"tidning" ut gratis till alla som bor i Ljustorpo så pre-

numerationen gäller "utsocknes", utflyttade och lik-
nande, alla som vill ha en extra tidning..

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\ \n'.
5 rNrnnNET.. Ljustorps hemsida: lu
§ http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids 16009 {
§ Tips om ändringar och länkar, hör av dig till: \
§ L.t u Lil"n ark,822 22 l:
t e-mail: lovberg@algonet.se $
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \"\\\\

A n no ns a b b o n e m sng s ko stnacl er
r 999

Hel A4 2.,100:- 3.000:-

ll2 A4 1.200:- 1.500:-

tl4 A4 600:- 750:-

A nno ns u b b o n n e m o ngs k o stn uder

ft;r Liustorps föreningar tggg
IIel A4 2.000:- 2.500:-

l/2 A4 1.000:- 1.250:-

ll4 A4 500:- 625:-

Ni tycker kanske att denna sida ser lika ut
varje gång, men det är b:rra fiir att Ni ska ha
möjlighet att snabbt liunna kolla ev. uppgifter

flnnonskostnailG] rör reee

Pris: exkl. tnoms

Hel A4 600:-

112 A4 300:-

ll4 
^4 

150:-

inkl. moms.

750:-

375:-

187:50

,3§§§3}}

Gör din röst
hörd i Ljustorps-

bladet

STOPPDATUI\{!
Vore väldigt tacksam
om dessa respektera-
des.

Det går an när underla-
get kommer fixt och
fiirdigt (som hel A4) och
man bara behöver
Iägga in sidan i bunten,
men ska det skrivas om
och 66lixas" till, då tar
det lite tid. Så snälla..

Skicka in eller ring in ALLT ni tycker borde vara med i tidningen"
Marianne Persson
Björkom 3154
860 33 BERGEFORSEN
060-824 23,823 23, 010 - 33 66 043, fax 060-823 23 (ring gärna liire)

Till red:
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gAven alla jubilarer, nyfiidda och nygifta gratuleras härmed under ett och S
§samma GRATTIS. V

$ Viff ni ha en egen grattis hälsning, är det bara att höra av sig till red. Gärna I
S med fotografier. V
BOa kanske min dröm om "familje-sidan" gå. i uppfytlelse. S

$ViU dven tacku alla lcisarefor dissu 4 år sim jag pittrnt ntecl dettn "blud". fag ttin-$
W ker inte sluta, så börja inte ltoppas...... : )) Men det cir tack vsre av ER medverkan ry§
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Lj ast orps Bjt utv ec klircg
Ekonomisk ftirening

Ljustorps tsyuzueckJircg Ekonomisk förening är ett kooperativ med syfte att initiera
och bedriva utveckling i Ljustorps socken och byar. Såväl privatpersoner som
företag, foreningar och andra organisationer är välkomna som medlemmar.
Iasatseq är 10Q kqror.
Ä.rltga medlemsavgiteu etr 50 kqqor frr etskild och 75 kronor for fanr_ili-&retae
och föreningar per ar.

Ändarnålet är att främja nnedlemmarnas allmänna intressen genom:
o att arbeta frir ian<isbygdsutveckiing, småskaligt företagande, kultur, miljö och

sarnhä[sutveckling.

o att verka för byns utveckling genom olika arrangemang, aktiviteter och utvecklingsprqekt
som även främjar den sociala gemenskapen.

e att stödja och i i,issa iall bedriva barn och ungdomsverksamhet.

o att bedriva eller påverka r.rtbildnings och informationsverksamhet för landsbygden samt att
kar-tlägga och skapa en kunskapsbank för utveckling av bygden.

e att utgöra ett nätverk for medlernnrarna nred ömsesidigt stod, rådgivning och infbrmation.

Föreniqeen är relieiOst qch partipalitiskt qbuuden,
Medlemmarna deltar genom att själva verka i fiireningens anda, deltar i verksarnheter och
använder sig av de tjänster som fiireningen erbjuder sina medlemmar.
Ljustorpsbladet ges ut 5 - 6 ggr. per år till alla hushåll i Ljustorp.
Under 1998 bekostades detta till stor del av annons- och medlemsavgifter samt ideellt
arbete.
Om du är intresserad av att bli medlern kan du sätta in Insats- samt den årliga
Medlemsavgiften på vårt Pg. 86 1124 - 6 eller FSb-konto 7831 11 12096, skriv även upp
familjemedlemmars nåmn.
Om du vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta ftireningens
ordfiirande Erland Nordström 060-82319, du kan också kontakta redaktören fiir vår tidning
Ljustorpstlladet Marianne Persson tel. 06G82323.
Din medlemsinsats kan vara avgörande {iir bl.a. Ljustorpsbladets framtida överlevnad.
Du sorn är intresserad av bygdens utveckling kan också stödja detta med att vara medlem i
fiireningen.

Viktiga ulpgifter fii r inbetaln ineskortet

Namn.......
Familjemedlemmar...

Adress, TeI........

! lnsatsavgift (personlig och tretalas en gång)

Årets medlemsaveifter

I Err.kld

I Familj

I Företag / fiirening

100:-

50:-

/t:-

e
L)



Året som gått och framtiden i Ljustorp.

Många funderaru,äl hur ska det gå f<ir Ljustorp i dessa tider?
Jag kan lugna er med att utvecklingen går framåt i Ljustorp. trots alla hot och
nedlaggningar av banken och kiosken.
Det är tyvärr marknaden sorrl styr ärren här i Ljustorp. både på gott och ont.
Det startar nya företag och flyttar hit något nästan varje år. så visst går det
framåt, men: "En fluga gör ingen somrrrar"
I Ljustorp har vi inte kommit så långt ännu, rnen ju fler som jobbar och
samarbetar for Ljustorps utveckling, ju bättre kan det bli även här.

Minns ni flolårets sommar i Björkäneen. "Vi hade i alla fall tur med vådret"
det var uppehåll vid varje aktivitet på Björkängen.
Grillafton rned lite folk men ändå trevigt, Turiststarten efter midsommar,

Ljustorpsdagen iBjörkängen, Fiskens dag rned rnycket folk och bollrace på
ån, Musikantafton med allspel, buskspel och många musikanter, Miljödagen i
Björkängen med Ingela o co, Centerns dans, Bykamp-dansen rned segerlaget
Öppom, S-föreningens grillfest.

Vi iLjustorps Byutveckling vill passa på och tacka alla som ställer upp fclr
landsbygden och de som jobbar ideellt frir detta goda syf1e.
Vi tackar speciellt for all uppmuntran och uppskattning som ges för det som
gö rs.
Det ger kraft att jobba vidare i detta heit ideella arbete.

Tack alla som jobbat för och med turislnen sornmaren som varit, det har även
uppskattats från all turistnäring, kommunen och länsstyrelsen, uppskattning
har också visats ifrån småfriretag och hantverkare som lärt sig att utnyttja och
uppskatta den lilla turistökning som har skett.

Tack till Marianne för det fina och uppskattade Ljustorpsbladet.
Tack alla som skriver i bladet, ordet ar fiitt fcir alla att skriva och berätta
något roligt eller intressant, och gratis är det dessutom. Marianne hjälper
dessutom till med stavningen och skrivningen orn det behövs, så det finns
inga hinder.
Tack Fia o Kjell
som kommer att

Vi satsar nu allt
ideer och krafter

for det ni gjort ftir bygdens utveckling, det är säkert många
sakna kiosken.

på århundradets sista år, och hoppas att det ger nya friska
att jobba vidare med.

Ett Gott Nytt LjustorprÅf önskar vi alla från Byutvecklingen.

l)rlctnd N

Ett litet semestertips utanför Liustorp för kommande sommar

Upptäck Trehörningsjö står det på deras turistbroschyr, en glesbygd med
mycket att se och uppleva med stor entreprenöranda, (jag tror alla är
entreprenörer där), i norra Ångermanland.
Där finns fortfarande två banker, pub med restaurang, affärer, många
affärsdrivande hantverkare, småföretagare, hälsobad med gymping, bibliotek,
biograf , brandstation, dagcenter, hårfrissering, polis, taxi, tandläkare,
camping och småstugor, bastuflotten på sjön, och mycket mycket mer.

Erland N

+
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860 3 Bergeforsen_
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P imp eltövli ng på Riil i e.y tir t

m e d efte rft; lj an de 4{t er - P inry
på idrottsplall,sen,
Lördagen der 6 mors.
|'id,.se ffi<:lrcring.

Onsdagen den l0/2 -99
Kt. 1e.00

Klubblokolen Ljustorps Ip
Viilkommna !
Styrelsen.

_- RAMSESKIDSKOI
Btigar 1'orsdagett den 2 I ,"I kl. 18.30

för harn mellan 4 rrch l0 år,
I;ör alla alclrar l'is, och Tor,sdagar

7/2 -99
Då vor det dags igen, att ,t gå nrcn
ur frusen" oci, heja på våra duktiga
skidåk«re. - I

Tid, se a,flischering.
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En ung man ville köpa en gåva ti[ sin nya flickväns fiidelsedag. Eftersom de inte känt varandra sär-

skilt länge, bestämde han sig efter noggrant övervägande fiir att ett par handskar skulle slå ann den

rätta tonen, romantiskt men inte fiir personligt.

I sällskap av sin flickväns syster, gick han till NK och köpte ett par vita hanclskar. Systern köpte ett
par vita trosor till sig själv. Under inslagningen åv varorna fiirväxlade affiirsbiträdet dem så att sys-

tern fick handskarna och den unge mannen lick trosorna.

Utan att kontrollera innehållet sände den unge mannen gåvan till sin flickviin med fiiljande rader:

Jag valde dessa då jag märkt att du vanligtvis inte brukar ha några på dig när vi går ut på kvällarna.
Hade det inte varit liir din syster skulle jag valt den längre modellen med krtnppar' men hon har
korta som är enklare att ta av. Dessa är i en delikat nyans, men damen jag köpte dem från visade mig

det par hon själv burit de senaste tre veckorna och de var obetydligt nedslnutsade. Jag fick henne att
prova på dina och de passade henne utmärkt. Jag önskar att jag kunde vara där fiir att sätta dem på

dig ftirsta gången, då det tveklöst kommer ätt vara andra händer som kotnnrer i kontakt med dem in-
nan jag får en chans att träffa dig igen. Korn ihåg att blåsa luft i dem innatt tlu innan du tar av dem

och lägger undan dem eftersom de av naturliga skäl kommer att bli fuktiga ttnder användandet.

Tänk på hur många gånger jag kommer att kyssa dem under året. Jag hoplt:rs du kommer ha dem på

fiir mig på fredag kväll.

PS. Senaste mode är att bära dem nedvikta med lite päls synligt.

Oktittd insrindare

q\qqqqKq qKKqqqqq KEe'qqq4qK e", Fi1, #\ ft\qKqqqq 5E Du som bor i Liustorpl äq r'1l Jtr-'rll l'r''r r -uJr'rr'a!L'r l"r. 
q&

e Vad kan vi söra tillsammans? E
E\:\
R Jo tillsammans kan vi göra mycket! K
d 

uv rr'rq' 
E

S Vad sägs om ettprojekt med idö-irriktring i Ljustorp, där arbetsförmedlineen S
ä organiserar tillsammans med oss i Ljustorll. )
ääp UO. av dig till Byutvecklingen, Erland Nordström tel. 823 19 eller Arbetsftirmedlingen, do

R* Mats Näslund tet 59 57 33, om du har funderingar eller id6er och intresse. q
d Om projektet får stort intresse, så kommer vi att samlas längre fram i vinter fiir mer q
q information. §dqeo'' " qF Erland 5[vi,, K
4 q qq q q q E q qE E E q q fr- K q e\ q q q q E B fti, e. . q E q qe. e"q e.
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ffi* PETERS EL-MoNTAGE
ffi Bredsjön

äil Erbjuder dessa produkter till fiirsäljning (och ev. montage)

Mjukviirntefrån LVI
Vegetabiliskt olj efyllda
elradiatorer och hand-

dukstorkar.

Ger en jämn och skön
värnre, som både blom-

mor och människor
trivs i.

2 års garanti

Ring fiir information och pris
gärna kvällstid

845 03

0La-246 64 90
010-662 0422

GOLV TILL BRA PRISER!

Alla typer av golvmaterial:

Linoleum
Plast
Textil
Trägolv
Cork-O-Plast
Våtrumsväggar

Golvslipning utföres
Uthyrning av golvslip
Gå ngmattor
Balkong/altanmattor

ffi#&ffiffiffiq

*.§wå$ffiffis'ä

Terminalvägen 6, 861 36 TIMRÅ
Tel. 57 50 880 010-333 9184, Fax 57 31 60

Öppet månd - fred 9.30 - 18.00
7

fuhffi,
.tx} s§*{ä f-iYrVr

Givetvis hjälper vi till med inläggningen!
Hör med oss om offert!



MIN KARE SON

Sänder Dig ett par rader så att du vet att jag lever ännu. Jag ftirsöker skriva så sakta jag kan, vet
att du inte kan läsa så fort. Du kommer inte att känna igen dig, när du komnrer hem, ftir vi har flyttat.

Men jag kan inte ge dig adressen fiir den fiirre bergenfamiljen sonr bodde här tog med sig den till
det nya huset ftir att slippa andra adress.
Lite om din far, han har fått nytt jobb. Han har 500 man under sig, han klipper gräset på kyrkogår-
den.

Det fanns en tvättmaskin i vårt nya hus när vi flyttade in, med den fungerar inte bra. Förra
veckan stoppade jag in 14 skjortor i den, drog i snöret och har sedan dess inte sett till dem.

Din syster fick barn i morse, men jag har inte fått reda på om det blev en flicka eller pojke, så jag
vet inte om du är moster eller morbror.

Farbror OIaf drunknade i ett whisky-fat i bryggeriet liir en tid sedan. Några arbetare fiirsökte
rädda honom men han kämpade tappert fiir att få stanna kvar. När vi kremerade honom brann han i
tre dagar.

Din far drack inte mycket i julas, jag behövde vara hälla upp en burk motorolja, det höll honom
igång ända tiil nyårsdagen. Jag var hos doktorn i torsdags, din far var med. Doktorn stoppade in ett li-
tet rör i munnen på mig och sa åt mig att stänga munnen i tio minuter, det röret ftirsökte din far köpa
till varje pris.

Det regnade bara i bergen två gånger liirra veckan, ftirst i tre dagar sedan i fyra dagar. I mån-
dags blåste det så att en av våra hönor la samma ägg fyra gånger.

Igår fick vi brev i från begravningsentreprenören som bad oss betala sistn delen på din mormors
begravning frän 1967, annars skulle han gräva upp henne.

Din älskade mor

PS . Skulle ha skickat med 100 kronor, men jag hade redan klistrat igen kuvertet. DS

Nu

GYMPA
bort julmaten"

Vi har ett helt nytt program
Korn och pröva!

Start: Måndag vecka 2 KI 20.00 - 21.00.

Sedan kör vi varje måndag fram till mitten av maj.

Ledare: Eva Bergman och Jessica Östlund

%fromrua//

I

l8

är det dax igen!

arrangör: Korpen

Pris: 30:-/gång eller 300:-/termin



BREDSJÖN . SLÄTTMONS BYALAG

Arbetet infiir Medelpad Classic Ski fortskrider. Dagen D närmar sig med storm-
steg.

För övrigt är det rätt lugnt.

Men Byalaget vill hälsa ALLA nyinflyttade varmt välkomna.

Dessutom har det flyttat hem ett nytt ftiretag - Vilket vi kommer att berätta mer
om i nästa nummer"..

Ås. LAGFORS BYALAG

Intet nytt fiir stunden

MJÄLLÅNATPNS BYALAG

Stigröjningen pågår till och från. Kommer att tas itu med mer till vilren.

Andra planer finns också... fortsättning följer i nästa nummer...

SKINNEN

Vill bara meddela att ett rum är klart nu.

HISTORIER
Vår lilla dotter hade tillfrisknat från mäss-
Iingen. En morgon berättar hon fiir sina
kusiner om vilka sjukdomar hon haft:
- Mässlingen, röda hund och vattkoppor
har jag klarat av, säger hon, men påslakan
har jag inte haft än.

Ett äkta par satt dödsfysta i bilen efter
ett våldsamt gräl där ingen ville ge med
sig.
När de körde fiirbi en mulåsna på en äng
frågade mannen syrligt:
- Släkt med dig?
- Ja, svarade hon, ingift.
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Man talar om röntgen i skolan och fröken frågar
vad det är för märkvärdigt nred denna uppfinning.
En elev räcker upp handen och säger:
- När man röntgar armarna så ser nran benen"

Två maskerade män skulle råna en bank Den ene
sprang rätt in i en marmorpelare.
- Idiot, ropade den andre, du skulle ha en ny-
lonstrumpa och inte en raggsocka på huvudet!

vara sann.

lplötsligt ser jag, som i en film, en scen
lL framför mig, där jag just missat sista
bussen och gett upp, hur den sackar in
och börjar vända tillbaka, febrilt letar jag
efter busspengar men jag hittar inga.
lllf oppas jag får åka med ändå för det är
J[ Jltangt till slutstationen, för långt att gå
ensam i mörkret, busschauffören synar
mig uppifrån och ned. Okej , säger han, du
får åka med på utsidan, för jag är uppta-
gqn.

l["9 hänger kvar för jag vet , jag vet att
ll det är sista bussen och att min enda

thans att slippa gå ensam resten av vägen
är att klamra mig fast och hoppas och be
att den blir ledig snaft.
lplötsligt ser jag att jag inte är ensam,
lL det hänger en kille tilt sär, vi samsprå-
kar ett tag och jag får uppfattningen att
han bra åker snålskjuts för sällskapets
skull, hoppas att han inte tar min plats"

l[J[är slutar scenen och jag vänder tiil-
JL ltbaka titl mitt stearintjus bara för att
se hur ljuset trängt undan mörkret och da-
gen påbörjat sitt intåg och inser att attt jag
kan göra är att avvakta och koppas att min
tur kommer snart, för utan körkort kan
man inte påverka.

Cfrrister 3lärdn

STEAR'ruLJUS BTUES
lfskenet från ett stearinljus fladdrande
Ålåga, sitter jag ensam och skriver om
kärlek och vardagliga ting som känslor
och och vad som vackert är.

T åter tankarna sväva runt som måsarna
Jtzkring en fiskebåt.

^ 
llt för många handlar om dig och oss,

L )Ljag tar spjärn emot ord, för att kunna

W

lngrid Eriksson .5tt I I 25

5A'/,
på trllt

Kliider
Skor och stövlar

mockakängor', svarta och bruna
Nu 2,10:-

Halsduli:rr, vantar
Sml,clien

Välkommen in och fynda!

Köpmangatan 47, tel & Fax: 58 07 80
Öppettider:

Måndag - Onstl:rg 10 - 18
Lördagar 10 - 14

ofllffiJ
&muaa", Eq#

Nytt år,
vilket tänder nya id6er

och
fiirhoppningar

Kanske har Du avlagt ett nylirslöfte att pröva på
något nytt, kanske rent :rv iirrdra livsstil?
Bl.a kan vi erbjuda:
"Må Bra" - cirkel med llertil Jonssons ..Kokbok För
män" som grund. Den h:lr fått stor uppmärksamhet
då den ser till helheten, kost, motion mm.
Sol och semester snart! Vi h:rr..Spanska liir nybör-

jare".
Ål6akten synes avlägsen rnen tiden rusår iväg så
funderar Du på jägarex:rnren kom med nu.

Vi har ocliså:
- NIåla på vad Du vill
- Akvarell

Engelska konv.
Data

- Gitarr
- Dragspel
- Läsecirklar

samt nr;,cket mera
År du intresserad cller yill veta mera, Ring:

Elsie Dahl 5rJ 04 66
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KALE,NDERN
JAI{UARI TID AKTIVITET ARRAT{GOR PLATS
torsdag 2l 18.30 St«rtdatu nr Bamse-Skidskola Ljustorps IF El-ljusspåret

FEBRUARI
torsdag 4 18.30 Baby-sömnad RödaKorset Bygdegården

lördag 6 16.00 Musikantkväll Ljustorps Byutv. Bygdegården

Iördag 6 Byapimpeln Ljustorps IF Röjesjön

lördag 6 After-Pinrp Ljustorps IF Ljustorps IP

söndag 7 t 0.00 Medelpad Classic Ski Ljustorps IF m. fl. Bredsjön - Bergeforsen

onsdag 10 19.00 Årsmöte Ljustorps IF Ljustorps IP

lördag l3 11.00 Årsmöte Ljustorps Hästliiren Bygdegården

lördag 13 19.30 Jägarfest Timrå jaktv. krets Bygdegården

söndag t4 18.00 Årsmöte RödaKorset se senare affisch

torsdag 18 18.30 Baby-sömnad RödaKorset Bygdegården

onsdag 24 I9.00 RödaKorsets länskamp RödaKorset Biblioteket

MARS
torsdag 4 18.30 Baby-sömnad RödaKorset Bygdegården

torsdag 18 18.30 Baby-sömnad RödaKorset Bygdegården

Iördag 20 11.00 Avsl. Bamse-skidskola LJIF + Ilemb. ftiren. Hembygdsgården

söndag 2t 18.00 Årsmöte Ilembygdsftiren. Hembygdsgården

APRIL
söndag 13.00 Årsstämrna Ljustorps llytrtv. Bygdegården

I roxnoK r MTNTFoRMAT
Ofta får man ett litet gratisalbum när man hämtar ut
framkallade filmer.
Klipp ut spännande recept från veckotidningar och
stoppa i fickorna.
Kan vara en billig och bra present eller att bara ha
sina egna favoritrecept samlade på ett ställe.

w:§å:*E*,$i[rffi

VARAKTIGT LJUSI Y fuvi..I\ t l\, I LJ U')

I När det tjocka mysljuset brunnit så att det blivit en
li. ,r:..* ^-ar4^ : *:++^- r-^- J-- ^r!ra^ - --r---- ^r:---ii djup grotta i mitten, kan du sätta ner ett värmeljus
I och använda det ett tag till.
I
ll w,e*wll
[ -_,__-^m =r :.tlI NYTTIGT HUNDGODIS 

]r

ll tarna blodkorv i små bitar och lägg på en plåt med J

I U"fpUtrpapper. Låt stå ca 4 timmar i ugnen i 100 j
|l Brader. Vänd bitarna ibland. ll

L.:u:.-,:u:*:a.:1.:i':r:'..:{:-.. :..,":.r:r=:1.:ar:.1.:1.:.r:r:r=.,r.:r:t'..:r:":r:-J

RADANNONS
Finns det någon som har en gammal
släpvagn (..eller hästfinka) och har
tänkt sälja iväg den??
Ring mig.
Marianne 823 23

FIERBALIFE
filngerar.....

trött?? - bli pigg!
har du något oönskat kilo?? - bli kvitt dom!
du kanske saknar nåt kilo?? - du får dom!

Miirkligt men sant.
Intresserad? Nyfiken?

Hör av DIG till:
N{arianne Persson
ombud i Ljustorp
823 23,824 23

J

JI

J
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GIöm inte bort att det går
att sätta in radannonser om
ni vill sälja "småsaker"
Under "Loppis"

- Hade ni trevligt på landet?
O ja. Särskilt på lördagarna när

vi åkte in till stan och roade oss.

iN.v sida i bladet: pEnibN- 
iLtG'r. 
I

rYill du gratta någon på ftidel- 
|

isrrdrrSo vid giftermå1, barna- i

fttlsel eller bara skicka en 
i

1)r,'sonlig hälsning. GOR 
I

fttlsel eller bara skicka en i-.t
1)r,'sonlig hälsning. GOR jbor_ __ _,1

I

Ofta har det I

bildats ligg- 
i

veck på gardi-
ner som ska
hängas upp.
Duscha
vecken lätt
med blom-
duschflaskan
så hänger de
ut sig.

fiN##NNNffiffNffiNffi§§

ffio^ru*rorr. # ffi
§ F=a6

E fittesnas Erland som N

# jernf ftirsöker tänka #
ffi pri Liustorps bästa 

##.wiffifftr###s##trtr###trs

Vill ni vara med och skriva i
bladet kan ni även faxa till mig
eller maila.
Faxen dr 060-823 23 men då
måste ni fiirst slå en signal fiir jag
har den inte alltid på.
Mail adressen är:
bj o r k o nt@1rui L b ip. n e t

Johansson skulle sälja sin Brunte på hiist-
markn:rden, men det bar sig inte bättrc :in :rtt
Brunte dog dagen ftire. Johansson depp:rde ftir
han hade räknat med pengarna, men klurige
grannen Efraim fann på råd.
- Jag kan sälja honom åt dig om jag får behålta
hälften. Sagt och giort och efter ett par d:rgar kom
Efraim med 5000 kronor till Johansson.
- Hur i hela friden bar du dig åt?
- Ordnade ett lotteri, sålde 100 lotter ä 100 kronor
styck.
- Järnen, han som vann, blev inte han arg?
- Inte. Han fick igen sin 100-lapp och vtr.helnöjd!

Urmakaren:
- Den här klockan går ett helt år
utan att man behöver dra upp
den.
- Det låter bra, svarade kunden,
men hur länge går den om man
drar upp den då?

JANUARI . FEBRUARI

EMMA VALL

ARABELLA WEIR

ARI\E NORLIN

RODA KORSET
I}LOMSTERFONDEN

PG569655-4
BG 783 r-28-0r72 3

Tel 822 32

jr

ll

,u

J
ll

='!Jl

BIBLIOTEKET HAR ÖPPBT MÅI{DAG OCH ONSDAG 17.00 - 19.00 @182147

BOK-TIPS FRÅN STINA

Kattjakt

Ser min bal< stor ut i den här? En osäker kvinnas dagbok

Hur gör man n:ir nran inte platsar i
laget? Roligt och l:ittläst fiir
mellanstadiet

Första boken i en serie kriminalromaner
som utspelar sig i Sundsvall

FC Stjärnan
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ro.adling - ftirvaring - hushåil - mat & hälsa mmm*" g
Ft §,irs ^ tx& MATEN I TIMRÅ (...Ljustorp?) g
& -a*,,r1^^rlr^r 

^*t', o g{e Studiecirkel på gång. tu
e Start Vecka 6 här i ilustorp. H&«*i
ffi olika ftireläsare, alla experter inom sitt område. H
P3_7--__-----r----.lrrlEsv.grar $n
« D^^,,-^^-L " --:T:--^,r- P''

& Resurser har vi i massor i Ljustorp: H
« ex. potatis, tomater, gurka, honung, svamp, bär, fisk mm H

ffi Nog borde vi kunna göra nåt med något av allt detta! I H9., fil

Hffi ffi @HGn-r'{Wg
& Varftir inte låta den vara en del i arbetslöshetsprojelitet 5l
4 (se sid 6) 

r'rvrlr\f,vl 
#

« « « 4 « &,il & « & ffi & & « 4{ t «,tt #'tr # & « *6{ 4t'il å{ i{ & 4{ « 4{ å{

Hejsan!
Jag heter Miranda Brouwer och jag är en utbytesstudent från Nerlerländerna.
En utbytesstudent är någon som går på ett utbytesår i ett annat l:rnd; bor hos en
värdfamilj och går i skolan. Det finns flera utbytesorganisationer. Jag reser med
YFU; Youth for Understanding.
Jag bor hos familjen Eriksson (på kyrkberget) och åker varje dag titt Sundsvall,
iag går ftirsta året; naturvetenskaplig linje på Katrinelund.
Jag tycker inte skolan är så sträng som i Nederländerna, här har ni mer frihet.
Sverige är vackert! Jämfiirt med Nederländerna har ni mycket plats och en jät-
tefin natur. I Nederländerna har vi ungef;ir 16 miljoner invånare. Men Sverige
är 10 gånger större än Nederländerna.
En stor del av landet ligger under havets nivå, så vi har inga fjält, men vi har
ordvallar fiir att hålla undan havsvattnet.Välkomna till Nederländerna. Vi har

inte bara fulpaner, vi har också väderkvarnar, fina mus6er, kanaler, flera pol-
drar, tidvatten, madurodam (ministad) och mycket mer.

Svliranda

l5
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LJUSToRPS sÄsrrÖnrx ING 

@
Det börjar våras!!!!!!
IIar NI id6er inftir vårens aktiviteter??

ALLAS id6er och synpunkter tas onr hand med stort

intresse.

Tveka inte, RINGGGGGGGGG

Anneli Engman 820 95

Marianne Persson 823 23
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unga ornar @
Vi söker fortfarande efter någon
(-ra) som har lite tid över till
barnverksamhet, pyssel och lik-
nande.
Barnen, Iokalen och resurser
finns.

Finns DU, hör av dig till:
Marianne 823 23,824 23

Bitte 823 64

Ett litet exempel
Tur nog så fyller
med dom.

på hur "familje-sidan" kan komma att te sig.

mina egna tvillingar år alldeles strax, så jag experimenterar

'i1i=

Robin och Sofie Persson
fyller 10 år 7 februari i.:':.

.rjil-.. :\:r,

i GRATTIS ]

önskar hela familjen, moster Berit med familj,
mormor och morfar, farmor och farfar
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