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ALLMÄN INF(ORMATION
 

L~,~V~~,',~~~~~~/~v~"N-A-"S-T-A-T-ID-N-I-N-G--S-T-O-P-P-O-C-H-U-T-S-K-IC-K.... 

Medlemsavgifter för år 2003 
Enskild 

50:- / år 
Familj, företag, förening 

75:- / år 

Insatsmedlem 
100:-, 

vilket är en engångssumma, + att den iir 
personlig,; sen tillkommer även den 
årliga medlemsavgiften. 

Prenumeration 
på "tidningen" kostar 150:-/år = 6
 
nummer.
 
lOBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, 
men känner ni någon "emigrant" som 
skulle vara intresserad så tipsa gärna. 

I 
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Föreningens Postgiro 
86 11 24 - 6 

Nr3 9 maj 25 maj 

Nr4 11 juli 27 juni 

Nr 5 12 sept 28 sept 

Nr6 7 nov 23 nov 

IANNONSKOSTNADER för 20031
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Radannons 32:- 40:

ANNONSABONNEMANGSKOSTNAD
 

INTERNET.. Pris Exkl. moms Ink!. moms 

I-1elA4Äntligen 
Vi har en ny fräsch hemsida att kika på. 

1/2 A4http://medlem.spray.se/lj ustorp/ind ex.html 

l/4A4 
~------------------------' 

STOPPDATUM!! 
Är fortfarande tacksam om jag fclI- in 
ERA bidrag lagomt till stoppdcltumet. 

Hanteringen blir liksom mycket 
enklare då ... 

Radannons 128:- 160:-

A NNONSAB ONNEkfANGSKOSTNA DER
 
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
 

I 

Pris I Exkl. moms Illkl. moms 
---1---·-···-:--------·--······-------------------1--·••:::::::::------------

HetA4 __ _12.000::
-.--.- ~ ;-"."".,,"'"--~.,._l_"~;,; ,,'"~--.;::..;.;-;.;;~-;; ..•.; 

1/2 A4 
Ii J.OOO:- J.250:

-------------·-·-·-···-··-·~-_·-··':·,~:-------·--T·:'·

"+..~.,,-;;.~~.,,.,.,~-'--~~.,,~""4

·:···:7::.7:7"':.::7,--·---:-:-:-O:-·-~-·-:-7-·-·-···~···~~·7·····:·T·,·:-·~·-:~·~-·-~:~:~~·~-::-:-~··~

l/4A4 i 500:- 625..... 
: . -.....:....! ---_._._--------_._.. .._._. __ ._--_._._----- -_._._._.__._-_._-_ .. _----------" .._.. _---_._--_._._};'-

- ~@ 

ADRESSEN TILL "RED"::rrnv.\ e-post: bjorlwm@maiI.bip.net

~~~~::~e3~~~~s;~lo33 IlERGEFORSEN .~ 
060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 824 99. FAX 060 - 823 23 
HIT SKICKAR NI ALLT NI VlLL HA MED I TIDN INGEN .. 1 
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Kallelse till Årsstämma
 

Ljustorps Byutveckling
 
ekonolmdL§k iföllrenlLng
 

Tisdagen den 15 april
 
plats //Bygdegården Ljustorp// 

19.00 • Årsmöte 
och lokal underhållning av 

kyrkans barnkör 

• Vi bjuder på kaffe / läsk 
och smörgåstårta 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman och kan skickas till 
ordf. Erland Nordström Lövberg 3630, 860 33 Bergeforsen. 
Förslag som kan underlätta for valberedningen kan lämnas till Kjell Sjödin tfn 82031, Marit 
Abrahamsson tfn 82308, eller Per Malmsberg tfn 82337 

välkol1ll1ien 

Styrelsen 
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Hat !:toth!k{!n någon b{!tyd{!I!:{! '?
 
~vat{!t fåt du kan!:k{! på:
 

Onsdag 2 april
 
19.00 - 21.30 
Bergeforsparken 

Landsbygdsintresserade i hela kommunen, inbjuds till 
inspirationskväll om landsbygdsutveckling... 

Medverkande inspiratörer: Staffall Bond, K-A Egelby, 
Lars Gillberg, samt underhållning av Lillemor Klar 

Anmälan senast den 26 filars men, OBS! OBS! 
( Sista minutenanmälan, om du missat anmälningstiden så 

dan du höra av dig per telefon så kanske det ordnar sig) 
till: Anneli Holn1berg tel. 43109, 

Johnny Torvaidsson tel. 574442, Erland Nordström tel. 82319, 070-6382319 

Välkonma!
 
Arr: Hässjö byalag, Sörberge intresseförening, Ljustorps bytItveckling
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.. 
Ata ute?
 

Du behöver inte åka så långt!
 
Dagens rätt serveras 9.00 - 14.00
 

Restaurangen öppen vardagar 11.00 - 20.00
 
Helger endast bokning
 

Ät i en lugn och stilfull miljö.
 
Med fullständiga rättigheter.
 

~ ~ ca'; CO ~/~.....~..;:;{ aJ 
~(9IIl:~i= 

STRÖMFISKET DELTAFISKET
 
Fixa upp en glad lax!!!!
 

~
 
Fisl{et startar igen 1 maj
 

Zon 1, 2 eller 3.
 
Zon 1 och 2, bokas endast på sportfiskelwntoret:
 

Hotell Laxen, 060-57 06 23, fax 060-57 80 33
 
Ring för info. 

Dragspelskurs i Ljustorp 

Under hösten och våren har det varit dragspel skurs 
på Bygdegården i Ljustorp. Stig Bergqvist fån 

Kovland har varit vår tålmodige ledare och vi är 9 
glada personer som har läli oss grunderna i drag
spelandets sköna konst. Under våren fOlisätter vi 
att träna tillsammans. Om du är intresserade att 
hänga på så träffas vi ojämna veckor, onsdagar 

klockan 18 på Bygdegården. Till hösten kommer 
vi att starta en ny dragspelskurs i ByutveckIingens 
regi. Ring Erland Nordström om du är intresserad 

att delta 823 19. 

Tapetsera eller måla? 

Alla typer av målnings
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till 
ortens nlålare 

.....;;;,;.;.,;;; 

FRITIDSGARDEN!! 
Föräldraträffen avlöpte väl,
 

som väntat var det "vi vanliga"
 
som mötte upp. Vi ska försöka
 
hitta fler människor som kan
 
vara behjälpliga inför höst

starten i de nya lokalerna.
 

Då kommer vi att ha fler nya
 
aktiviteter.
 

Finns DU, förälder, mor-och
 
far-förälder, pensionär eller
 

annan, som vill vara nära barn
 
och ungdom?
 

Alla har något att ge.
 
Har Du dessutom några egna
 
ideer om ver'ksamheten är det
 

också välkommet.
 
Och vi har hiirliga ungdomar
 

här i Ljustorp.
 

Lite möbler har vi till dags
 
dato fått tag på, men det
 
fattas fortfarande lite allt
 

möjligt. Har du sånt och vill
 
bli av det, ring..
 

Sari Kankaanoja 811 05
 
Marianne Persson 823 23
 

Anna-Karin 'Vallgren 831 55
 

...... ~==~"'__ 4 



Ljustorps Idrottsförening
 
Röjepimpeln 

Resultat från pimpeltävlingen 
på Röjesjön den 8/3 

Barnklass: 
l:a Alexander Westerlund 685g 
2:a Jenny Koivuranta 1909 
3:a Isabella Öberg l06g 
Vuxenk1ass: 
l:a Torsten byström 626g 
2:a Johan Sjöström 562g 
3:a Barbro Nilsson 353g 
Angling: 
l:a Alexander Gode 1650g 
2:a Christer Nyman 1627g 
3:a	 Sara Bergfors 1233g 
Ett stort TACK till alla besökare 
samt alla föräldrar i ungdoms
sektionen som jobbade inför och 
under pimpeln. 
Ungdomssektionens styrelse. 

HUNDUTSTÄLLNING på 
Ljustorps lP , sön. den 3 augusti 

IRLÄNDSK RÖn SETTER 
Se vidare annonsering 

Till Ljustorps IFs årsmöte den 10 
februari kom c;a 30 personer. 

Verksamhetsberättelser lästes 
igenom och godkändes, så och de 
ekonomiska berättelserna . 

En gåva överlämnades till avgående 
styrelseledamötena , Lena Gröning, 
Ulrika Moberg, Anki Wallin och Karin 
Ahlin. 

Val av orförande till föreningens 
sektioner blev. 
Huvudstyreisen: Christer Nyman 
A-laget: Lars Edström 
Ungdomssek. : Anna-Karin Högstedt 
Skidsektionen: Torbjörn Carlsson 
Fritidsgården: Sari Kankaanoja 

Medlemsavgift för år 2003 
Familj: 200:
Per person: 50:
Aktiv i A-laget: 150: 
Postgiro 374020-6 

.,." kanot I LJ....." 
För Er som vill paddla kanot i Ljustorp , även grill och 
övemattningsplats kan ordnas. Vi hYf u1 Canadensare med 
utrustning och ordnar med transporter . 

V' HYR UT TILL BRA PRI8f:'t 

LJUSTORPS IDROITSFÖRE1'oI'ING
 
~ Ring oss :mr mer information
 
~ 060 82186, 0703400 117, 060 82403
 

~ 

ljustorpsif@lelia.com 

Ljustorps IFs M~ 
Gdvor som skä.nks tif[ denna. fond 9år tif[ 

föref"lin9ens U119dOmsvernsa.m1let. När Ni vif[ 

anvä.rufa Er m' denna.Joruf så. ring tif[ IF-IUmsCi 
Sätt invaffritt: 6efopp på.
 

postpro 374020-6
 

Ljustorps IF 

BILBINGO
 
Start v.19
 
Ljustorps
 

Bygdegård
 

Se vidare
 
annonsering
 

Mellberg3107 86033 BERGEFORSEN 
Tel. 060 821 86,82403, 
0703400117,0702983184 

www.svenskidrott. seNIljustorpsif 
ljustorpsif@telia.com 



BYGDEGÅRDS SIDAN
 
Rapport från föreningsstämman. 

Den 10/2 hölls ordinarie föreningsstämnla i Ljustorps Bygdegård 
Ekonomiska Förening med Christer Nyman som ordförande vid 
stämman. 

Årsredovisningshandlingar och revisorernas berättelse föredrogs. 
Balans- och resultaträkning fastställdes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

I de val som vid stämman företogs och vid efterföljande 
konstituerande styrelsemöte kom styrelsen att bestå av : 

Styrelseordförande, Christer Nyman, 
Sekreterare-Kassör, UlfNilsson, 

Övriga Ledamöter: Gunnar Höglund, lTlrik Åhlin, Karl-Erik 
Lindgren. 

Till styrelsesupplianter utsågs: Annsofi Blonl, Sture Stafverin och 
Anneli Engnla11. 

Till föreningens revisorer valdes: Arne Bergfors och Lennart 
Tjärnberg. 

Avgående kassör Ann-Britt Sandström avtackades. 
Från Ljustorps Centerkvinnor och Höstsol överlämnades genom 

Ulla-Britt Ulander till Bygdegårdsföreningen en gåva på 6.000:

E.U. lTlfNilsson 

W~Ik®lJiJi)UiJil®[ill 

~[k]~ 

~@@1t1~lIil 

Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - 1 
BOKNINGSTELEFONER: 
060 82186, 060 824 03 ,
 
07029 83 184
 
anläggning 0703400 117
 

Vaktmästare 070 28 83 147 
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Tips 
Hårsvamp..
 
Hund- och katthår går inte att damm

suga bort från mjuka mattor. Fukta en
 
badsvamp och dra den över mattan. Du
 
blir fOrvånad över hur mycket hår som
 
följer med.
 

Växtgaller..
 
Spara det rutiga plastgallret som finns i
 
sillburkar och lägg i botten på ytter

krukorna så står inte rötterna i vatten.
 

Snabbt och lätt..
 
Skiva falukorven innan du fryser den.
 
Snabbtinat och bra när men har
 
bråttom.
 

Mot fotvårtor..
 
Det lär vara bra med ofärgat nagellack
 
som penslas över vårtorna och får sitta
 
kvar, dom får ingen luft och fOrsvinner.
 

Pelle, 4 år, var hos sin moster och hjälpte 
henne med att vattna tulpanerna i träd
gården. Han kom till en tulpan som inte I 

riktigt hade slagit ut och sa~,,,tton' I 

'1- Gapa, så får du också lite ~ 

"'~n d ®coin \.,ran uro butik 
HOBBY 

Det vi inte har i lager -beställer vi hem åt Er! 

1\11 er {ör pengarna\ Utnyttja 
1.11 Värdekupongerna 

'15~ÅIw~r:!::ONG I

11 CD-R skivor 80min lO-pack I 
I rabatt Ord.pris 79 kr 

VARDEKUPONG
 
Vid köp av: 
Toabal 64rl a55m + ord.pris 229kr 
Köksbal32rl ä 50m ord.pris 239kr

I VÅIwEKUPONG 

200/0 Vid köp av: 
rabatt Hobbyartiklar för minst 300kr 

PÅ LJUSTORP lP 

LÖRDAGEN 3 MAJ KL 21 - 01 

INTRADE 50 I(R 

LJFUNGDOM 



Ur Ordspråk och annat minnesvärt 

Om arbete och vila 
Det påstås att hårt arbete aldrig har skadat någon 
- men varför ta risken Ronald Reagan 

På rullande sten växer ingen mossa okänd 

Hon hinner mycket. Hon har ju inget annat att göra. Lars Gyllensten 

Arbete är tillflykten för människor som inte har något bättre 
att sysselsätta sig med. Oscar Tflilde 

Dammstussar kommer av sig själv. Allt annat, 
måste man anstränga sig för Anni Kjeldgaard 

En av dagens främsta arbetsbesparande uppfinningar 
är morgondagen. Vincent Ross 

Bästa sättet att få ett arbete att verka svårt 
är att skjuta upp det. Tflinston Churchill 

iDJJll11M 
TIRAB informerar 

Från och med 1 maj -03 
(I. 

kommer sopstationen för fritidshus 
belägen vid kyrkberget att tas bort. 

Sopkärl kommer att placeras ut 
vid berörda sommarstugeområden. 
Berörda fritidsboende konlmer att 

informeras under våren. 

Tirab 57 39 15 8 



Använd bygdegården för dina studier
 
Vuxenutbildningen i Timrå har som ambition 
att med hjälp av distansöverbryggande tek
nik möta framtidens krav på kompetensut
vecl"ling. Vi kan därför erbjuda Dig som vill 
studera, på distans, tillgång till dator med 
Internetuppkoppling på Bygdegården i Ljus
torp. Här kan Du studera i komvux, högskola 
eller annan utbildningsanordnares regi. 

Ytterligare upplysningar ges av Kitty Sahlen, 
vuxenutbildningen i Timrå kommun, 
tfn: 060- 57 1037 

Välkommen till ett 
informationsnlöte på 
Bygdegården nlåndagen 
den 7 april kl. 19-20.30. 

L . 

~t~Jt. 
'-k't~. Tal1niis

lrstudiecentnnTl 
Timd. 

Välkommen till årets upplaga av ..
 
BREDSJOANGELN
 
Angeltiivlingen för hela familjen 

Startskottet går Lördagen den 5 april klockan 10.00
 
Samling vid skidstugan Bredsjön senast kl 09.30
 

Anmälan till Leif Åkerdahl tel 070-328 02 34
 
Lars Karlstrand tel 070-322 37 99. Anmälningsavgift 100:- / lag.
 

Vid efteranmälan som kan ske senast kl 09.00 Hivlingsdagen tillkommer en
 
efteranmäIningsavgift på 25:

(laget måste minst ha två deltaga re ) 10 angeldon / lag
 

Tävlingstid 10.00 - 13.00 därefter prisutdelning.
 
Dom tre första pristagarna erh~llIer prispengar fördelade utifrån hur stort antal
 

anmälningar vi f~lr.
 

Därutöver lwmmer prisbord att finnas f01' övriga placerade fiskare så långt det
 
dieker,
 

Fika och korv finns att köpa under Wvlingen.
 
Välkommen till en hiirlig familjedag på Bredsjön
 

Arr. Bredsjön / SHittmons byalag.... 9 



- -

- Ungdomshelg i Ljustarp 

8IKE'N'FLY-2003


CYKELTÄVLING / INNEBANDYCUP 
+ välj mellan: kör(gospel) eller sport/äventyr 

Fr o m årskurs 7 Anmälan och info:
 
tel: 060-81000, 82325
 

e-mail: leif.nygren@eabnorrland.se
 
charlotte.sjostrom@ mhh.studit.com
 

LÖRDAG 18.00 STORT FINALMÖTE
 
I LJUSTORPS KYRKA
 

~Qvrig mötesPlaneri~
 
APRIL MAJ forts. 

söndag 6/4 11 :00 Gudstjänst - Leif Grip söndag 1115 11.00 Gudstjänst - Arne och Claire Sjöberg 
9/4-12/4 Ekumenisk kampanj, se predikoturerna söndag 18/5 18:00 Körövning 
fredag 11/4 19:00 Ungdomssamling - fyrträff i Stigsjö 19:00 Bön 
söndag 13/4 19:00 Missionskap. Bredsjön - Olle Andersson fredag 23/5 19:00 Ungdomssamling - Timrå (]) 

~ torsdag 17/4 19:00 Getsemaneafton - Kristina Johansson lördag 24/5 18:00 Gudstjänst - Jayamalie Perera V1 
;::isöndag 27/4 18:00 Körövning torsdag 29/5 09:00 Gökotta - Lövbergsberget 
~ 

19:00 Bön fre-sönd. 29·31/5 Bike'n'Fly - Emanuel BCJlund mfl • .-< 

onsdag 30/4 19:00 Sista april firande - Gudstjänst, brasa 31/5 18:00 Avslutn. Bike'n'Fly - Ljustorps K:a ......-I~ 
5orjd~ MGospelkören rejoice mfl 

roJUNI 
~ 

MAJ söndag 8/5 18:00 Körövning u 
fredag 2/5 19:00 Ungdomssamling - Betel 19:00 Bön 

(]) 

~ 
fredag 9/5 19:00 Ungdomssamling . Timrå söndag 15/6 11 :00 Sommarfest 

~ 
(]) .......
 

:0 

.......
 ........
Ljustorps Baptistfösamling :ro@rnrn~ 
E--< 

S 
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(BIBLIOTEKET HAR ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 - 19.00) 

Tel 821 47 

BOK-TIPS FRÅN VIVIANNE 
APril - maj 

Jag börjar med en önskan, att alla vuxna som någon gång har lånat böcker på Ljustorps
 
bibliotek och Ni föräldrar som har eller har haft barn på Ljustorps Skola. Titta i Era
 
hyllor hemma efter biblioteksböcker. Är det en kortficka längst bak i boken är det med
 

största sannolikhet en biblioteksbok. Har Ni inte möjlighet att lämna boken dom dagar jag .1 

är på Biblioteket så lägg den i någon av postlådorna vid Idrottsplatsen. Det finns drygt 300 .: 
böcker som jag saknar och då har jag inte räknat med böcker som är lånade i år. Jag blir 

väldigt glad för varje återlämnad bok och tackar på förhand. 
Till boktipsen 
Det har kommit böcker från Fagerviks nedlagda Bibliotek. Det finns 2 fulla backar med "gamla" 
böcker som är nva for oss här i Ljustorp, både deckare och skönlitteratur. 

Och nu dom helt NYA böckerna. 
En deckare fick Svenska Deckarakademins pris for bästa utländska kriminalroman år 2001. 
"lONSKANS SPÅR" av Peter Robinson. Polisen kallas till vad dom tror ett vanligt familjegräl, 
men snubblar över en länge efterspanad massmördare. Det är ett fall som döljer fruktansvärda 
hemligheter. Spännande, Spännande. 

Sedan en Fantasy bok. 6 :e delen i serien Sanningens Svärd "BLODETS FÖRSAMLING" heter 
den och forfattaren är Terry Godkind. I denna bok har Rickard tagit sig till Aydindril, där han 
finner sin älskade Kahlan i livet. Men han får också veta att Midland hotas av nya mäktiga fiender 
efter Mörken Rahls fall. En spännande Fantasy bok 

En ungdomsbok som är lättläst av Åsa Storck "DEN FÖSVUNNA TVILLINGBROSCHEN" 
handlar om Pernilla som efter sin mors död inte har det så lätt hos Tant Elna som straffar henne 
så fort tillf.'ille ges. 

"MOLLY MOONS FANTASTISKA BOK OM HYPNOS" handlar om en osäker 10 åring som • I 

tillbringar hela sitt liv på ett barnhem. Hennes enda vän flyttar och Pemilla blir nu utlämnad till 
de andra barnens elakheter. En dag hittar Molly en bok på Biblioteket om hypnos och upptäcker •I 
att hon har en alldeles speciell talang. Otroligt fantastiska och spännande saker händer 
fortsättningsvis i denna bok for ungdomar, av Georigia Byng. 

Sen är det ju så att man kan faktiskt läsa ungdomsböcker fast man kanske inte är så ung längre. 
Boken om Molly Moon är en sådan bok. 

Jag önskar alla ett trevligt bokfrosseri. 

- Pappa ...
 
- Tyst unge!
 
- Ja, men pappa...
 
- Vid matbordet ska du bara prata
 
om du blir tillfrågad.
 
- Pappa kan du fråga mig om det
 
brinner i julgranen?
 

Den unga, vackra damen skulle köpa tyg till en klänning och frå

gade en manlig expedit hur mycket tyget kostade.
 
- En kyss per meter, svarade den flirtige mannen bakom disken.
 
- Okej, jag tar fyra meter! Svarade kvinnan.
 
Expediten mätte upp fyra meter, slog in tyget i ett extra vackert
 
paket och såg forväntansfull ut.
 
- Tack så mycket! Sa damen, min man lwmmer om fem
 
minuter och betalar... 11 
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t Bredsjön I Slättmons byalag har haft årsmöte med 
BREDSJÖN - SLÄTTMON ~ ett 20 tal närvarande medlemmar. Till styrelse val

~ .. des följande personer för verksamhetsåret 2003: 

Ordf Håkan Josefsson Ledamöter Suppleanter 
V. Ordf Mats Jonsson Ola Andersson Jan Blomqvist
 
Sekr Lars Karlstrand Viktoria Rosengren Roger Sellstedt
 
Kassör Ulrika Jonsson Ove Andersson
 

Revisorer Ulla Jäderblom och Sven Eriksson 
Valberedning Mats-Åke Millberg och Kent Bergh 

Bredsjön I Slättrnon 's egen hemsida; www.bredsjon-slattmon.nu 

A 
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Till Fuskbäckens Byalags årsmöte, den 2412, 
•. r kom ett glatt gäng på 14 personer.

IIUSKBACKENS B\ALAC Vi gick i~C1I?m verksamhet,. ekolw.mi och val av
[ ]
~ '" styrelse. FJolaret var lugnt pa aktiviteter 

förutom granresningen till första advent, och 
ekonomin är stadig eftersom vi inte gör av med några pengar på aktiviteter. 

Styrelsen ser ut somfö(jer: 
Ordf.Christer Nyman supl Jonny Carlsson övriga Eva Nyman 
Kassör Lillemor Nygren Ulla-Britt Forsberg 
Sekr Vivianne Nyman Göran Nordin 

Under övriga frågor diskuterades rastplatsen med anslagstavla. Renovering av Högåsstugan. 
Ansökan EU-bidrag. Förstärkning av Nylandsbron på Lövbergssidan. Arbetsdag i Nyland med 
röjning och målning bestäms på möte i april. 
Ett varmt tack till EAB som ställer upp med lokal och kaffekokning. 

Orr(f. Christer Nynul/l 
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.' ] Byalaget hade årsmöte den 17 mars i Klubbstugan. Först
 
MJÄLLÅDALEN sedvanliga årsmötesförhandlingar och sedan avslutade vi
 

. med kaffe och smö.·gås. 15 st deltog i mötet..
 
IlIiiiiiiliBBmllll1ii 1IBlliiiiiIBlml [milli iiill i iii IIlilllllliiliR 

SalJltliga i styrelsen omvaldes: 
Ordf Majlis Smedman Ledarn Tage Bohm Suppl Christina Nyberg 
Sekr Sven Erik Nordström Kjell Smedman Heidy Evhammar 
Kassör Inger Nyberg Revisor Elvy Dahlin 

Valberedning Disa Nordström och Glenn Rylandel' 

Protokoll från besiktning av väg 331, den 28 februari 2003, med representanter från Vägverket
 
Mitt samt Mjällådalens Byalag, f6redrogs.
 
Vi önskar fartbegränsning och siktröjning för Höglandsbyarna, Jällviksbodarna Tunbodarna.
 
Vi väntar på besked ang. detta.
 
Dessutom har ett samråd begärts med Timrå Kommun, om belysning av fartbegränsade sträckor,
 
detta sker under april månad.
 
Det har blivit tradition att Byalaget firar Valborgsmässoafton tillsammans. Vi städar och drar ihop
 
till en brasa som vi tänder på kl 19.00, och hiilsar sålunda vårens ankomst. När brasan brunnit ner
 
går vi in i värmen i vår klubbstuga och äter varmkorv och dricker kaffe. Alla medlemmar hälsas
 
välkomna.
 

Till sist vill vi hälsa alla nyinflyttade i våm byar viiIkomna, 
samt även välkomna att deltaga i vårt byalag. 

eu M({jlis SmedlJlall, on(forande 
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Carina Melin 
'>17: .'1."··k"·"""" ... "" •.@060-13 83 02 .J:O .. r S3.m 

NU finns Folksam närmare Dig!
 
Varje tisdag from 1 april kommer Carina l\1elin att finnas hos Fonus i
 

Timrå, S:a Köpmangatan 9.
 

Boka besök {ör: * ekonomisk rådgivning, * gåvo- och arvsskatteplanering, 
* försäkringar, * sparande mm 

Måndag, onsdag - fredag endast tidsbokade besök 

KALENDERN! !
 
Kom gärna med inslag. 

C-~'\ 
L...----.:J 

~ «;. 
~-~ 

arrangör 

Bl.a. Lj. Byutveckling 

Brrdsjö/Sliittmons Byalag 

Rödakorset 

Ljustorps Byutveckling 

Lj. Hembygdsf6rening 

LJF Ungdom 

DU~' 

D1l:"~ 
oe.~ 

~l-tTA~ 

c:>~ns. 

~AMHA. 

Ub.sT

0""'"'
TA,lil 
bf>PAfGF; 

\fl .... !:>"" . 

imAR 
f'o~r. 
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plats 

Bergeforsparken
 

Bredsjön
 

Bygdegården
 

Bygdegården
 

Hembygdsgården 

Lj ustorps lP 

2 
100,., 

(:,(;12 
Cl::r-l 
~QM 

..oe.~ 

kldatum 

19-21.302.4 

10.005.4 

17.006.4 

19.0015.4 

30.4 

3.5 21-01 

aktivitet 

Byasnack 2
 

Bredsjöangeln
 

Musikcafe
 

Årsmöte
 

Valborgsmässofirande
 

Pub och Trubardurafton
 

-.pijST-! T-V~tS-KT 

ATT HA.MPUS ~ 
SKULlE F~ ONT 
I RYCTGEN JUST 

I DA.G-! 

i(t;.RA_ 
MII';.~ 

M.....~_ 

lGIA1. 
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.JlprilS~ämt? :.Nej! 

DU FÅR 
~-----------------------, 
: 20% rabatt på alla vårnyheter :
 
I tom 4 april I
 
I I
 
I I
 ~$PO$?»",I I
 
I Namn (ta med kupongen) I
L ..I 

Passa på när detfinns som mest att vä(ja pli.
 
Många snygga vårjackor till bra priser.
 

Välkommen in! 
~

~.Glöm ej! 
.., 

DIN sportaffär på orten! w.-.~", 
InlämningsstäJle för kemtvätt
 

Pensionärsrahatt
 

.Öppet:
 
vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14
 

Köpmangatan 47 * Tel & Fax 580780 .
 

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA 
ILJUSTORP 

Cykel, jogging, fiske, fotboll 
Öppet 

Vardagar 9.00 - 17.30 
Lördagar 9.00 - 13.00 

Centern och Centerkvinnorna har haft årsmöte. Styrelserna är dessa: 
Centern 
Ordf. Lennart Tjärnberg, v ordf. Niclas Eden, sekr. Arne Ögren, kassör Björn Andersson,
 
Per Malmsberg
 
Centerkvinnorna 
Ordf. Ulla-Britt Ulander, v ordf. Inger Andersson, sekr. Åsa Magnusson,
 
v sekr. Anne-Marie Byström, kassör Karin Höglund, Britt Nylander, Kerstin Westman
 

Förtroendevalda i styrelser och nämnder från Ljustorpscentern är dessa: 
2:e v ordf i kommunfullmäktige Niclas Eden
 
Ersättare i kommunfullmäktige Björn Andersson
 
Ersättare revisor Arne Bergfors
 
OrdiIiarie i byggnadsnämnden Niclas Eden
 
Ol'dinarie i överförmyndarnämnden Lennart Tjärnberg
 
Ordinarie i tekniska nämnden Björn Andersson
 

Ring gärna om du har frågor inom dessa områden! 

Vill du bidra tillförkliidesutstiillning? 
Till sommaren ska man ha en fÖI'klädesutställning på Norra Berget. Har du ett förkläde som du kan 
låna ut till den utställningen kan du komma med ditt bidrag till Hembygdsgården to 3/4 kl 19.00. 
Då kommer representanter för arrangörerna dvs Vuxenskolan, Hemslöjdsföl'eningen, 
Hembygdsföreningarna och Centerkvinnorna att vara där. Välkommen!

14 .... 
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BYFOTOGRAFERING 
Hör med Lage! 

Under våren och sommaren 
Som erbjuder 19 platser i sin buss. kOlnnler jag att utföra 

fotografering av byar inom 
Ljustorp.

Sjöströms Busstrafik 
Syftet är att i bild Lagfors 

dokumentera Lj ustorp, 
tiden olnkring sekelskiftet. 

förmedlar även större sällskap 
Torsten Sundberg från 20 - 71 personer 

Välkommen att ringa för prisuppgift 

Spara ryggen.
 
Ett ministaffli, ca 30 cm högt, egentligen avsett för
 

Lage Sjöström 
060 - 810 25 

tavlor och foton, är perfekt att sätta mönster på för
070 - 325 76 90 till exempel stickning och broderier. Man behöver 

aldrig mera böja sig över bordet, utan kan sitta 
rakt när man handarbetar. 

Distributionslista för Ljustorps-bladet 
Vet ni med er att ni blivit utan något nr. av tidningen, ring eran "utkörare" enlnedan. 

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, 
Uddefors 

Lagfors bruksgatan, Lagfors, Åsbacken 

Lövbergsvägen (ink! Lövberg), Edsta 
Jällvik - Björkom 

Från Skäljom-korsningen - Aspån 

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg 
Kyrkberget 

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen, 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen 

Åsäng, mot Viksjögränsen 

Göran Andersson 

Lea Hörnström 

Kjell Sjödin 

Birgit Bergfors 

Björn Andel'sson 

Pernilla Dovermyr 

Erland Nordström 

Hasse BOlIvin 

Mjällådalens Byalag 

84512 

81050 

82031 

83037 

82074 

82434 

82319 

83080 

16 ----------------------------- 



FISKEN-DAXS 
Nu startar arbetet inför årets turistsatsning i 
Fisken. Som vanligt välkomnas ALLA sonl kan 
bidra med en lördag eller söndags arbete där.. 
Även hantverk välkomnas stort. Det var en hel del 
efterfrågan i fjol. Då hade vi nästan ingenting, 
tyvärr. I år hoppas vi också på en större turistström än vanligt, för vi är med i 
Timrå Kommuns allra första turist-broschyr!! Den kommer att finnas på alla 
turistinfornlationer i landet, och vad vet men, det kan leda en hel del nyfikna 
till Ljustorp. 
Loppisgrejor tas med varm hand emot. Även det frågades det efter, så den 
biten kan aldrig bli för stor. Bra chans för er som gruvar er för stora 
förråds-källar-vindsstädningen. 
Ju fortare Ni hör av er desto bättre möjlighet har ni att hitta ett bra datum. 
Har Ni även tips och synpunkter hör GÄRNA av ER. 
Marianne Persson 823 23, 824 23, 070-54 824 99 

~ LJlJSTORPS FÖRSAMLING INFORMERAR 

Istället för ett separat församlingsblad har kyrkorådet i Lj ustorp valt att genom
 
Ljustorpsbladet till er alla förmedla nyheter och aktiviteter inom församlingen.
 

Allra först ett stort tack till Agneta Granlöf, kören och Lövbergarna för en fantastisk kväll med
 
"Hela kyrkan sjunger". Drygt SO-talet personer hittade vägen till kyrkan den kvällen, men det finns
 
plats för fler.
 
Söndagen den 30 mars kl 11.00 är det gudstjänst i kyrkan. Den dagen medverkar operasångare Per
 
Waldheim från Stockhohn och körerna i Ljustorp och Tynderö.
 
Avsett den tiden för att få nj uta av sång och musik i deu högre skolan.
 

Onsdagen den 9 april är det återigen cafe'kväll kl 19.00 

På palmsöndagen den 13 april gudstjänst i Ljustorp med Eva Broo och Agneta med barn och vuxen

kör. KKF bjuder på kaffe i Församlingshemmet efteråt.
 

Skärtorsdag mässa och liten kör i Ljustorp kl. 19.00 

Långfredag guds tj änst i Lagfors kl. 11.00 - liten kör. 

Svenska Kyrkans Församlingsförbund Stockholm har gett ut en skrift om våra rättigheter, möjligheter
 
och skyldigheter vid ordnande av begravning. Skriften har utarbetats med hjälp av Charlotte Reimer

son, välkänd kOllsumentjournalist. Den som är intresserad av att ta del av skriften utan kostnad kan
 
ringa till pastorsexpeditionen i Lj ustorp på torsdagar 10.00 - 12.00.
 

För er alla som har tillgång till Internet fö.-eslå.- jag att ni tar fram pastoratets nya hemsida på
 
- www.svenskakyrkan.se/hassjo - där kan ni alltid få fnllll pastoratets och den egna
 
församlingens nyheter.
 

För kyrkorådet: Freja Tjärnberg, ordf 
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Ljustorps Socialdemokratiska förening 
Åter ett årsmöte avklarat och en ny styrelse har utsetts.
 

Vill Du bli nledlem eller har Du frågor
 
är du välkonlmen att kontakta nån av oss.
 

Ordf. Carina J\;lelin tel 53 64 41 
-v: Ordf Roger Öberg tel 1221 00 
Sekr Ewa Lindstrand tel 830 10 
V.Sekr Kent Hammar tel 810 02 
Kassör 'Harriet Svedlund tel 824 21 
Ledarn Lisbeth Lundgren tel 805 67 
Suppl Kjell Forsström tel 830 51 
Suppl Birgit Åhlin tel 821 39 
Studieorg. J\;laj-Britt Forsström tel 830 51 

Vi har medlemsmöten 2:a tisdagen varje månad 
(men med sommaruppehåll) 

Vårens möten: 8 april och 13 maj på bygdegården kl 19.00 
Se även kalendern för ev andra arrangemang 

Nya som galnia 111edlel11111ar hjärtligt välkol11na! 

Gemensanl bussresa till
 
Sommarspelen om Bredsjö-Ante
 

Ideen till att göra en gemensam .'esa för att titta på spelen om Bredsjö-Ante tycker 
dom flesta verkar lml. Problemet är att kombinera anmälningstid och till vilken 
föresHillning. Det alternativet som iir aktuellt är lördagen den 19 juli. 

Biljettpriset blir som vi meddelat tidigare 120:- för biljett (ord. Pris 160:-) + buss 
100:- tor Sundsvall - Bredsjön. Bussen börjar avresa från SHittmon klockan 13.30 och 
tar upp folk efter viigen. Vi gör en utflykt till hemligt mål under vägen där vi antingen 
kan ha med oss eget fika / mat alt finns det säkert något matställe vi kan söka upp. 
Därefter åker vi vidare mot Norra stadtsberget i Sundsvall där föresHillningen börjar 
18.00 vid Bredsjöstugan, men vi bör väl vara diir i god tid ca 17:30. 

Jag hoppas att så många som möjligt nappar på det här och följer med på en 
gemensam tripp i sommar och att Du / Ni anmiiler Er senast den sista mars genom att 
skicka in 100:-/person på byalagets PG 63 24 11-5. Ang namn adress och telefon
nummer på talongen så att vi enkelt kan nå dig för vidare information. 

Fnlgor? Ring Lars Karkstrand 070-32237 99 
48 personer får plats på resan (bussen tar så många) 

Så tveka inte, anmäl dig NU!
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I ABSOLUT SISTA CHANSEN 
I I 

LJUSTORP ÄR FANTASTISKT! 
Nog tycker Du det och visst är Du STOLT över Ditt Ljustorp!
 

Men varfOr inte låta andra också uppleva allt vackert, sevärt och intressant vi har.
 
Byutvecklingen arbetar for att utveckla turismen i bygden och fOr det behövs
 

guider / vägvisare, berättare.
 
Vi vill starta en utbildning for dem som vill och kan hjälpa till.
 

Ju fler vi blir, desto mer kan vi välja när vi kan ställa upp.
 
Och tänk vad roligt det är att träffa människor!
 

Första åtgärden är att visa intresse infOr den tänkta utbildningen.
 
Anmäl Ditt intresse till Mal"ianne Persson, 824 23, 823 23 eller
 

Erland Nordström, 823 19
 
Obs! alla kan delta, ung som gammal.
 

Hervor Wrang vi har fiitt in några intresserade, menflerftir plats 

Ur ordspråk och annat minnesvärt. 
Om romantik och kärlek. 
Man måste kyssa en himla massa grodor innan man hittar en prins. Mae West 
Kärleken övervinner allt utom fattigdom och tandvärk. Mae West 
En kyss är ett vacker"t knep som naturen skapat för att hejda talet när ord blir överflödiga. II/grid Bergman 

Vi köperByggbutiken ffi: 
dödsbon, sterbhus, flyttbon, 

EdC,Ii", J1\11 gamla tdiföremål, trämöbler 
ochVi har det Du be~:~:ri~om bygg. 'i A 

enstaka föremål, 
även gamla gubbmopeder mm.Furu-list Vitmålad-list Tdivaror Paneler 
Samt åtar vi oss stora och småLaminatgolv Innertak Biinkskivor 

auktionsuppdrag.
 

Spånskivor Gipsskivor Board
 
Vi har öppet antik-IoppisPlywood 

alla lördagar och söndagar 
11.00 - 16.00.Inner- och ytterdörrar Fönster 

l\1ogatan 14 i Sörberge vidIsolering 
IeA Andersson 

Plast och pa pp 
Timrå AuktionskammareInfästningar Beslag Skruv Spik Lim Sven-Erik Persson 070-6623958,

EI-al·tildar 060-578402 

Alltid lågpris 
Sågade och hyvlade trävaror 

Låna gärna vår släpvagn 

Terminalvägen 6, Timrå
 
T el 060-57 10 50
 

Öppettider vardagar 7.30 - 18.00
 

Henry fyller x antal år i april 
G rattis önskar fruns 

synåls kompisar. 
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Ska Ni bygga nåt till 

våren/sommaren? 
Utan ritningar? 
Ring Marianne 
82323,82423 

i'==v=e=t=du=,='a=d=s=om=ä=r=p=a,o=gå=n=g=i::::J(J 

Ljustorp? tJ/fii?
En hemsida som visar barn och ungdomar.kommande evenemang . .. fJ 

i Ljustorp. NI ar TOPPEN ffj 
http://www.ulander.com/CJtJeJtJtJtJtJtJCJtJiJtJEJtJeJtJfJ 

ljustorp 

t:JtJt1tJtJl1tJIJtJ!Jl1tJEJtJEJtJiJ~r~'~"'~"'~"~:~"~"~"~'~"~"~"='~"'='='~'='~'l 

&1 DAGENS ROSor ~f RODA KORSET i:: 

~ Går till ALLA ideella r)i BLOl\1STERFONDEN ::: 
lJ ledare inom alla aktiviteter i~:r PG 569655 - 4 :il 

&J Ljustorp. &J!1 Tel 823 64 

~~~~:ro~rpoplif~:~{r~i t ~--~~~"~;;::-;:~:::~.~;:;.">' 
ii 

PÅMINNELSE 
Förslag till namn på 

väg 68l. 
T.o.m. den 15 april har Du på dig 

att komma in med ett förslag. 
Skicka till tidningen eller lägg i lådan utanför Bygdegården 

GRATTIS 
Emil 

Söderström 
som fyller 8 år den 18 april 
Det önskar mamma, pa ppa, 

Sandra och Sofie 
+ alla dj uren 

Hunl0ristiskt boktips 
Den harmynte humoristen är en nyutkom
men bok nedtecknad av den välbekante 
radiorösten Kjell Albin Abrahamson som 
är jämte till ursprunget och uppväxt i 
Östersund. 
Den harmynte humoristen är en bok om 
Jämtlands roligaste man Pelle Bergdahl. 
(1911-83), busschauffOren som i ett kvarts 
sekel trafikerade sträckan Alsen
Östersund. Lika snabb som dråplig i 
repliken blev han en legend redan under 
sin livstid i ett trassligt trepartsfOrhållande. 
Med den humoristiske busschauffören i 
centrum växer boken till en resa från 
första världskriget till vält:'irdslandet, en 
hyllning till humorn och till det vackra 
Jämtland. Boken avslutas med en uppsjö 
historier om och av Alsen-chauffOren, alla 
på jämtska och svenska. 
Ha en trevlig lässtund med en lättläst och 
skojfrisk bok som rekommenderas till alla 
med sinne för humor. 

TOTTE 

Åsbackens "snubbe" 
TI 24'lOmas maj 

Grattis önskar familjen 

DU
 

Perssons är lovad
 
kolatårta,
 
vi kan ta den
 
både i april
 
och i maj.
 

Grattis och tack
 
på fÖl'hand,
 

Ni på Åsbacken
 

Som under 2003 har betalat in 100:- till 
INSATS-medlemskap i Byutvecklingen 

HÖR AV DIG, några har glömt att ange 
avsändare, så jag kan inte registrera Dig 

som insatsmedlem. 
Det kan ju vara just DU som gjort den lilla 

mIssen. 
Ring ~1arianne Persson el faxa 823 23 eller 

E-post: bjorkom@mail.bip.net 

Vill sända allt annat än dagens ros till den person som 
den 2 februari körde över en röd katt (Garfield) i 
Björkom ("mitt i byn så att säga") 
Du lämnade honom kvar mitt i vägen. Du kunde ha gått 
in till närmaste hus och frågat om honom, eller bara 
sagt till vad som skett och framför allt, lagt honom på 
sidan vägen. En olycka är alltid en olycka, men som 
ägare blir man fruktansvärt ledsen. Som tur var kom 
det en vänlig skäl, och han tog kontakt med vår granne, 
som kilade ut och tog honom åt sidan och vilken i sin tur 
ringde oss. 
Och naturligtvis, hur mycket jag iin höll tummen att det 
inte slwlle vara våran kisse, så det var det. I vår familj 
är våra djur familjemedlemmar, så sorgen är stor. ~len 

mitt i allt så undra man; varför lämnas ett djur kvar på 
körbanan för att bil efter bil formligen kommer att 
1110sa sönder den stackarn? 
lV/arianne Persson 



FOTBOLLSI-IELG 14-16/3 ICA CUP 

Ljustorp ställde upp med två lag, ett tjej och ett killag. Killarna lyckades tyvärr inte gå 
vidare till semifinal men kämpar andan var god, bra jobbat. 
Tjejerna vann grundserien och glädjen var stor över att man lyckats spela sig fram till 
semifinal. Semifinal matchen gick av stapeln söndag morgon mot IFK Timrå vit, dom 
spelade otroligt jämnt och fick avgöra med straffar, och den spänningen var näst intill 
olidlig för tjejernas supporter klubb. Alen efter ett antal straffar så la Ljustorp det 
avgörande målet och final matchen var deras. Efter några timmars fikande och lekande 
medfinal motståndarna, som var IFK Timrå blå, så startade matchen i ett rasande 
tempo. Spänningen var på topp och heja ropen steg i hallen. Efter en otroligt jämn 
matc11 och sex sekunder återstod, ställningen var då o-o så satt tjejerna Guld målet och 
därmed hade dom kammat hem hela turneringen i deras åldersgrupp. Med guldmedaljer 
runt halsen och Ljustorps flaggan vajande så tog dom ett seger varv runt i hallen under 
publikens ovationer. En härlig fotbolls helg var till ända. Trötta och glada tjejer kunde 
lUi åka hem och ladda batterierna för en ny skolvecka. Och sist men inte minst, icke att 
förglömma; alla duktiga ledare som ställer upp i vått och torrt. 

HURRA, HURRA! 
FÖR LJUSTORPS 

ALLA
 
UNG

DOMAR. 
DUKTIGA 

"Ljustorp är Ljustorp och inget annat" 

Vi som bor i Ljustorp sidims inte för namnet! Eller hur?
 
Vi har nu ansöld att få tillbaka postortsnamnet Ljustorp många gånger utan resultat,
 

men vi ger inte upp, för vi vet att det är viktigt för att
 
marknadsföring och företagsetableringar i bygden. Ljustorp har tidigare varit en
 

välkänd bygd i flera 100 år så vi vill bevara detta i framtiden också.
 

Vi jobbar vidare med detta och ser ljust på framtiden. 

Vårhälsningar från 
Ljustorps Byutveckling / ordf. Erland NordstI"öm 
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Resultatlista över Ljustorpsrepresentanter från 
Medelpad Classic Ski 2003 

Damer 

Herrar 

Från Bredsjön 46 km 
13 Åsa Eriksson 
25 Ulla Eriksson-Zetterquist 
32 Eva Eriksson 
75 John Eriksson 
76 Henrik Forsberg 
125 Marcus Bergfors 

Herrar 11 
Från Mellberg 20 km 
Lars-Thomas Gessner Gaup 
NORGE (vars mormor bor i 
Ljustorp)
 

15 Niclas Bergfors
 
25 Kalle Forsberg
 

Från Edsåker 10 km 
Damer	 7 Sofie Persson 

22 Ida Hagberg 
Grattis alla till Era placeringar 

Choklad är en grönsak!!! 

Choklad utvinnes ur bönor från
 
kakaobusken.
 
Bönor är en grönsak.
 
Socker utvinnes ur sockerbetor.
 
Båda tillhör kategorin grönsaker.
 
Alltså är choklad en grönsak..
 

Går man vidare - chokladkakor
 
innehåller också mjölk, alltså är
 
chokladkakor bra för hälsan.
 
Russin, körsbär och jordgubbar
 
doppade i choklad, räknas till
 
frukter, alltså ät så mycket du har
 
lust till.
 
Choldad är bra mot stress.
 
Tänk efter: "STRESSED" läs det
 
omvänt och det blir..
 
"DESSERTS"
 
Tänkvärt va .
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Sonln1ardröm i villtertid 
När snöstormen viner runt knutan 
så man knappt sel' ut genom rutan 
då är det skönt att sitta inne och mysa 
och slippa gå ute och frysa 
ta en kopp kaffe och må gott 
tänka på sommaren i Ijusgl'önt och blått 
tänk klinna på doften av hägg och syren 
och bäcken som porlat runt bäckens sten 
drömvandra på stigar bland myror och strån 
och hÖI'a göken lockrop långt bortifrån 
se på haren spår och älgen 
och nyutslagna knoppar på sälgen 
att vara ute bland djuren 
och bli ett med naturen 
och drömma om blommande sommaräng 
och se få krypa ner i en varm säng 
det är att klara vår bistra vinter 
när bilarna bara slirar och slinter. 

Ingrid Hallin 

Kan ju passa på att visa resultaten 
från Wasaloppet 2003 också. 
Lj ustorpsåkare alltså. 
Herrar 
Placering tid 
2774 Henrik Forsberg 6.13.49 
2806 Marcus Bergfors 6.14.18 
7918 Nils Bergfors 8.20.09 

Tomas Tingsvik 8. 

Damer Åsa Eriksson 7. 
Eva Eriksson 9.58.01 

Starkt gjort att ta sig igenom detta lopp. 
Tomas och Åsa, lessen men jag hittade inte 

era tider 

SÖKES!! 

Hjälp/medryttare sökes 
ti Il: 

En fjording och ett varnlblod, 
bägge snälla att sköta och att rida. 

Står centralt i Ljustorp 

\T'd"	 ,I mIllsta IIltresse nng 

N· 073 057 62 40 I na 



Intresserad av att träna...
 

Vi, Sofie och Emel ie 
tänker starta en 

Aero - Bics grupp, och det skulle 
vara jätte kul om just DU ville vara med! 

Vi tänker ha varje pass i Ljustorp
 
men platsen är inte riktigt bestämd än.
 

Passet är ca 60 min långt och det ingår även lite styrke.
 
Priset återkommer vi till. och åldern är 13 till 65 år.
 

Hör av er. vi behöver ert intresse.
 
Vi hoppas på er!
 

Sofie Edström: 
06082364/0702951219 
Emelie Höglund: 
06082319/0702523853 
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BYGDEGARDEN 
LJUSTORP 

Söndagen 6 april Kl- 17.00 

* J-son trio 
* Ann Nygren (Piano)

*Emelie Grothage (Piano) 

* ELSA (Sång grupp) 

* Kaffe Saft Tårtbit 

Entre: 60 kr, skolungdom 20 kr. 
Lotterier 

Arr: Ljustorps Röda korskrets 


