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Om du eller någon du känner skulle vilja med-
verka eller skriva i tidningen, så hör av dig. Vi vill 
gärna täcka upp det mesta som händer i bygden, men 
tiden räcker inte alltid till. 

Vi måste få ditt bidrag handskrivet eller i word med 
bilder separat, så klistrar vi in där det passar. Vi för-
behåller oss att bedömma, rätta och redigera i mate-
rialet så att det passar in i tidningen.

Redaktionell information

Ljustorpsbladet 
Ges ut av: Ljustorps socken ekonomisk förening
Org nr: 76 96 00-9476
Besöksadress:   Bygdekontoret/ Bygdetorget 
Postadress:       Öppom 110, 
      861 93  Ljustorp
Telefon:     060 - 824 13
E-postadress:    ljustorpsbladet@ljustorp.se 
     Plusgiro: 86 11 24-6 
Webbadress:    www.ljustorpsbladet.se   
  

Ansvarig utgivare
   Lena Liljemark  ansutg@ljustorpsbladet.se

   Redaktion/skribenter 
Sara Östman  tel: 060-12 26 66 
Olof Ulander   tel: 060-822 40 
Torsten Byström tel: 060-57 93 22 
Lena Liljemark tel: 060-822 22 
Tommy Klaar  tel: 060-58 91 75 
Frida Nygren  tel: 070-171 89 69 
 
Gästskribenter:  Marie Hallström, Doris Elf-
ström, Britt Grothage, Torbjörn Carlsson

LJUSTORP

En GrönskandE landsbyGd

Tidningsinformation
Nästa tidning 24 /7 

 
Stoppdatum den 13/7

Prenumerationer 
Tidningen delas ut gratis till alla som har brev-
låda i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen 
kan prenumerera för 175 kronor per år. Sätt in 

pengarna på PG 86 11 24-6 och skriv prenumera-
tion, ditt namn och adress så kommer tidningen.

Annonser
Kontakta Ulf 070-2035469 eller redaktionen på 

mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors: 
Göran Andersson   tel: 060-845 12 
Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hörnström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-810 51
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen: 
Hans Öberg    tel: 070-340 92 29 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 070-354 10 84 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-824 34 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Mikael Forslund  tel: 060-831 17
Åsäng, Höglandsbodarna, 
Mjällå och Tunbodarna 
Sven-Erik Karlsson   tel: 0702344885

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...
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Styrelse 2014
  Niclas Andersson, ordf 
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Vivianne Nyman
  Adjungerad:
  Lena Liljemark
  Suppleant:  
  Björn Andersson

Ljustorps  
sockenförening

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 125:-

Organisation: 200:-
--------------------------

Insats 
 Enskild: 100:-

Organisation: 300:-
--------------------------

Insatsmedlemskapet är 
personligt och betalas 
en gång, sedan tillkom-
mer årsavgiften varje år.

Kontakt
Öppom 110 

861 93  Ljustorp
Tel: 060 - 824 13
Pg 86 11 24-6

Org. Nr: 76 96 00-9476
sockenforening@ljustorp.se
www.ljustorp.se/sockenfo-

rening

Bygdekontoret 
Boka tid för möte

bygdekontoret@ljustorp.se 

Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor
www.ljustorp.se 

www.upplevljustorp.se

röst

Föreningen skall verka för att 
skapa de bästa förutsättningar för 

att leva och bo i Ljustorp!

Även om det verkar som att 
sommarvärmen dröjer, så 

är förberedelserna för som-
marens aktiviteter i full 

gång.  Ljustorp har mycket 
att erbjuda under sommar-
månaderna. Öppet Hus och 
Hasselforsdagen är det som 

står först i tur. Hembygdsför-
eningen bjuder sedan  in till 
midsommarfirande med dans 

kring midsommarstången. 
De följs av Lögdödagen som i 
år har  en massa aktiviteter 
t.ex Auktion, loppis, ankrace 

med mera. Både dam- och 
herrlagen i fotboll har hem-
mamatcher där de behöver 

ert stöd. Den 25/6 börjar bil-
bingon. Så ta er ut i vår fina 

bygd i sommar!

OBSERVERA   
att vi flyttat sommar-

numret till vecka 29 med 
STOPPDATUM  
DEN 13 JULI.
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Valborgsmässoafton
Valborg gjorde sitt bästa 
för att avskräcka alla mäs-
sofirande i Ljustorp. Progno-
sen talade om snöblandat och 
kallblåst, frågan var mest om 
det skulle bli inställt. 

Prästen plockade fram skidorna, 
men tog bara med sig stavarna. 
Och det räckte. Bore gav sig, 
och det blev ett ganska hyggligt 
aprilväder till slut. När det var 
dags, vid 19-tiden, för den tra-
ditionella frågeslingan, då hade 
en stor del av byn mött upp vid 
hembygdsgården. Frågorna var 
riktigt svåra, och uppmuntrade 
till spännande diskussioner om 
alternativen. 

Hembygdskören värmde ytterli-
gare, och med lite fantasi kunde 
man ana våren trots allt. Präs-
ten, Thord Hägglund, tal till 
våren handlade om kung Bore 
och mygg (!) men även också om 

Linné, och Ulf Lundells blogg... 
Talet avslutades med ett fyrfal-
digt leve för våren. 

Nu hade många hittat hit, och 
de blev fart på lotterier, fika och 
korv. Barnen roade sig som van-
ligt med varandra, de är ju alltid 
en egen attraktion. Prisbordet 
tömdes snabbt, och till vinnarna 

räknades i år även butikens 
nya ägarpar Suzan och Samir, 
som nu kan sätta upp en helt ny 
fågelholk. Och sen blev dags att 
tända brasan, med lite hjälp av 
lite ”eldvatten” - på brasan alltså. 
Fyrverkerierna lockade stora 
och små barn till åkern nedanför 
hembygdsgården. Våren är på 
gång igen – trots allt!

   

Komplett VVS-service.
Värmepumpar från Bosch.

Totalentreprenader badrum.
070-2787803
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Öppettider
Mån-Fre 9-19 Lördag  10-16 Söndag 11-15

Adress: Öppom 110, 861 93  Ljustorp, Tel: 060-820 40, fax: 060-820 50,
e-post: ljustorp@naradej.se, webbsida: www.naradej.se

Suzan och Anna-Greta hälsar alla hjärtligt välkomna!

För mer erbjudande besök www.ljustorpshandel.se

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller  v 21-22 med reservation för slutförsäljning.

Skittles  

 2 för 25:-

Kostnadsfri hemsändning av  
varor varje fredag.  

Beställning senast torsdag. Tel: 820 40 

Torskfilé  
400 g 

49,90:- st 

Coca Cola 
original/light/Zero/life  150cl 

2 för 40:-

Äpple Royal Gala
 

19,90:-/kg
+ pant
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Sporträttet
540130, Mats Moberg

Här kommer en presentation av 
Ljustorps IF´s allt i allo avseende 
herrfotbollen, under ett antal 
år bakåt. Bor på Ekorrstigen i 
Bergeforsen tillsammans med 
sambon Lena Jansson. Paret 
har två barn tillsammans, André 
och Anna som numer båda är 
utflugna ur boet. Första barn-
barnet väntas i maj och farfars-
rolleninträder för Mats. Huset 
de besitter övertogs 1983 från 
Mats föräldrar Birgit och Petrus 
Moberg. 

Idrotten går som en röd tråd i 
Mats liv. Aktiv inom ishockey, 
skidåkning samt skidoriente-
ring. I Bergeforsens SK (isbjör-
narna) startade karriären, som 
sedemera fortsatte i Timrå 
(SOK) orienteringsklubb. I det 
sistnämnda såväl aktiv som ban-
läggare och tävlingsledare.

När sonen André växte upp blev 

det mer skidåkning i BSK som 
sedan övergick i Fotboll i IFK 
Timrå. I den klubben var Mats 
både ledare och assisterande 
tränare på ungdomssidan, där 
sonen deltog.

2006 -2007 hamnade Mats och 
André i Ljustorps IF efter ett 
visst samarbete med IFK Timrå. 
Mats ingick i ledarteamet, Miquel 
Gode (Myggan), Stefan Edström 
(Lillen), och tränaren Pontus 
Melander. Gänget splittrades och 
Mats blev ensam kvar att leda 
herrfotbollen. Rekryteringen går 
dåligt men Mats styrka att stå 
kvar har räddat fotbollens fort-
sättning i Ljustorp. Tränarna 
har avlöst varandra, Tommy 
Ankarmark, Torbjörn Persson 
har gått, och den nuvarande 
Nedelsko Mitrovic finns med 
idag. Mats är datorutbildad och 
har jobbat åt Riksförsäkrings-
verket och varit projektledare 
i olika sammanhang. Just nu 

inom Vemdalens turistnäring.  
 
Lite allmänt om Mats: 
Ser på tv - sport och deckare 
Läser - Kriminalromaner 
Äter - Allätare 
Dricker - Vatten 
Musik - Gärna dansband 
Fena på - Finsnickeri 
Hobby - Idrott 
Bil - Honda 
Ogillar - All form av orättvisa 

Laget fick en gratisplats i Div 4 
Medelpad när Granlo IK drog sig 
ut. Om laget är moget att spela 
i 4:an återstår att se. Debutmat-
chen i Stöde slutade med 7-0 i 
baken. Uppföljningen hemma 
mot Svartvik blev också dyster. 
Förlust med 0-5. Fjolårets skyt-
tekung Fitim Ugzmaijli sakna-
des verkligen. Tränaren Nedeljko 
Mitrovic har ingen lätt uppgift 

just nu. Nya spelare är: Jonas 
Åström Stöde IF, Tobias Lodén 
och Omar Faeq Lucksta IF, 
Sajad Khalifi IFK Timrå, Salem 
Hajbakri IFK Sundsvall, Mat-
tias Östborg och Mahir Ademi 
Hassels IF. Följande har lämnat 
klubben: Fredrik Enqvist IFK 
Timrå, Anders  Markgren flyt-
tat till Norge, Fitim Ugzmaijili 
IFK Sundsvall, Mattias Jutman 

och Rasmus Hamlund Kovlands 
IF, Mohanad Abbas och Andre 
Svensson inga nya klubbar. 
Ljustorps IF efterlyser frivilliga 
som kan sköta serveringen och 
vara hjälpredor vid hemmamat-
cherna. Hör av er, det är ingen 
tung uppgift.

Torsten Byström

Ljustorps IF, fotboll 2015

Foto: lokalfotbollen.se
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Träningslokalen 
 

Köp träningskort!
500 kr för ett helt år, medlem-

skap i föreningen obligatoriskt.

Kom och prova vår badtunna!
Locka vänner, familj eller arbetskamrater till en natur-
nära spaupplevelse och hyr vår vedeldade badtunna.

Hyra av IP
Servering, badtunna och bastu

1000:- upp till 8 peroner
1500 :- vid 9 och flera

Badtunna, omklädningsrum  
och bastu 500 :-

Badtunna uppvärmd 800 :-

Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00 
Tel:  060-821 86
Jounr: 072-7057943 

Adress: Öppom 110, 861 93  Ljustorp
Hemsida:  www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif  
E-post: ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:  5808-0029 (medlemsinbetalning)

Bingolotter
Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

Ljustorps IF:s Minnesfond
Gåvor som skänks till denna fond går till 
föreningens ungdomsverksamhet. När ni 

vill använda denna fond så ring  
IF- Kansli: 060 - 821 86 

Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029

Föreningens medlemsavgift  2015
Ungdom tom 20 år        75 kronor
Pensionärer         75 kronor
Vuxen        100 kronor
Familj        200 kronor  
(gäller personer boende i samma hushåll)

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och  
hela personnumret.

Hemmamatcher
Herr Tis 26/5 19.00 LjIF- Fränsta IK 
Dam Tors 28/5 19.00 LjIF-Sundsvalls DFF2
Herr Fre 5/6 19.00 LjIF- Sidsjö-Böle IF
Dam Tors 11/6 19.00 LjIF- Sund IF
Dam Tors 18/6 19.00 LjIF- Ånge IF
Herr Tis 23/6 19.00 LjIF- Sund IF
Herr Fre 26/6 19.00LjIF- Matfors IF

Fotbollssektionen

Vi jobbar för att få en väl fungerande och 
använd hemsida. 

www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif

Semesterstängt v. 28-33 
Vid viktigt ärende mejla ljustrorpsif@telia.com 

Mejlen läses regelbundet.

Telefontiden är för  
närvarande begränsad på grund av sjukdom.  

Dessa tider gäller: Mån -Tis 9-11

Bilbingo 
 

Bilbingon startar igen den 25 juni  
              Torsdagar kl. 18.45

Kassan öppnar kl. 17.45
Ljustorps Bygdegård

Välkomna!
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ByMacken, 91 m3 över prognos på 1-årsdagen!
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Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, kök, förråd, samlingslokaler och Bygdetorget. Här spelas 
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser,  
arrangeras cafekvällar och modevisningar mm.

Här finns en stor sal som rymmer totalt 149 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. 
Även Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, 
ljud-anläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. Vi erbjuder också lokal för borgliga ceremonier.

Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakta i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift.

Bokning sker via kontakt med Marlene: 060-821 86 

Välkommen till Bygdegården

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
bygdegarden@ljustorp.se
Hemsida: ljustorpsbygdegard.se

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tis 9-11 tel 060-821 86 
bygdegarden@ljustorp.se
----------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg  
                      Svante Jansson  
Journummer: 072-705 79 43        

PERSONBILAR: med eller utan tillkopplad släpvagn;  
MAX 24 timmar. LASTBILAR:  
Endast lastning och lossning av  

produkter till och från Bygdegården, Ljustorp Handel 
eller övriga verksamheter på fastigheten.

SLÄPVAGNAR av alla slag: Endast lastning och loss-
ning. I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från Bygdegårds-

styrelsen. Överträdelse beivras.
Bygdegårdsstyrelsen

Tel. 072-7057943, 070-3375307

PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS MARK

Seniorfika tom 3/7 
Fredagar 10-12 
Väkommen in!

Klippning 17/6 
Bokning Marlene 0703375307

Telefontiden är för närvarande begränsad 
på grund av sjukdom.  

Dessa tider gäller: Mån -Tis 9-11 

Nu är våren äntligen här  
och årets uthyrning av 

 KANOTER

har kommit igång.

Pris: 300 kr inklusive paddlar,  
flytvästar och frakt.  

 
Priser för  lägret se vår hemsida  

www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif 
eller ring Svante: 0730-944 944 

 Semesterstängt v. 28-33 
Vid viktigt ärende mejla ljustrorpsif@telia.com 

Mejlen läses regelbundet.
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Terminsavslutning på Freaky Friday
Lördagen 9 maj var det 
dags för terminsavslutning 
på Freaky Friday. I år var vi 
tillsammans med Fredaxbar-
nen från Stigsjö och Gussjö. 
Det gjorde att vi blev drygt 
40 barn som samlades till vår 
cykeltävling, ”Freakybike”, 
och ca 30 funktionärer och 
ledare. 

Efter några regniga dagar blev 
det uppehåll och vi fick till och 
med lite solsken. Dagen inleddes 
med att vi sjöng några sånger 
från våra respektive verksamhe-
ter och Ines Bylund, från Fredax, 
talade till barnen om ordet förlåt. 
Deltagarna delades in i 11 lag 
och sen skjutsades lagen med 
traktor och vagn i omgångar till 
starten vid Tuna. 

Lagen hade roliga namn som  
”Supersverige”, ”Vinnarstjär-
norna”, Cykelgänget”, ”Vinnarla-
get”, ”HCAH”, ”Donken IF”, ”Cat 
Lovers” osv. Banan var lite längre 
än förra året, ca 3,5 km, och 9 

stationer skulle avklaras. Grill-
ning av hamburgare efter 3 sta-
tioner och sen blev det omstart. 
När alla så småningom fraktats 
tillbaka efter att ha samlat så 
mycket poäng det bara gick, var 
det dags för avslutning. 

Nu hade föräldrar och syskon 
kommit och Ines fortsatte sin 
berättelse med samma tema 
som under förmiddagen, vi sjöng 

några härliga sånger igen och 
så tittade vi på film från dagens 
äventyr. Chokladmedaljer dela-
des ut till vinnande lag och alla 
fick som tröstpris en liten pins 
med tryck.  Dagen avsluta-
des med gott fika och några av 
barnen ville försäkra sig om att 
det skulle bli likadant nästa år 
igen! 

Text: Britt Grothage

VÄLKOMMEN IN!

ÖPPETTIDER 
Vardagar 10-18  

LUNCH 12.30-13.30 
060-539055 / 070-5204914 

Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk

CF MOTO 500

4 WD 2 WD 
Diff

Från 49900:- 
inkl moms
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Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!

Glöm inte sommarens utflykt mot hemligt mål söndagen den 12 juli!  
Vi träffas kl 18.00 vid Bygdegården för samåkning.

Integrationen är en av de riktigt stora frågorna och en fråga som väldigt många kommuner kämpar med. Det 
krävs radikala förändringar för att förbättra flyktingmottagandet.

Därför föreslår Centerpartiet; 
- Mer pengar till civilsamhället. Det finns många framgångsrika exempel, både i Sverige och utomlands, 
där frivilligorganisationer, idrottsföreningar och företagarföreningar driver projekt för att få in flyktingar i det 
svenska samhället. Detta vill vi uppmuntra. Vi flyttar därför stora resurser från Arbetsförmedlingen och etable-

ringslotsarna till projekt som drivs i civilsamhället. 

- Full kompensation till kommunerna för alla extra kostnader som flyktingmottagandet medför. Det rör 
sig bland om kostnader för barnomsorg, tolkar, socialtjänst, skola, med mera. Det måste kommunerna kom-

penseras för.

- Tidig utvärdering och validering av de nyanländas kunskaper. De flyktingar som kommer hit med långa 
utbildningar inom bristyrken, som till exempel läkare eller ingenjörer, måste FRÅN DAG ETT inleda vali-

dering och certifiering, men också så fort som möjligt erbjudas kompletterande utbildningar. Idag finns för få 
sådana kompletterande utbildningar.

Vill du vara med att påverka i Timrå kommun? Centerpartiet erbjuder en trevlig och utvecklande gemenskap 
med individen i centrum. För vidare information  

kontakta Niklas Edén. 070-326 08 87 eller niklas.eden@centerpartiet.se             

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA

Norravägen 28, 856 50 Sundsvall Telefon 060-101492
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Hoppsan, nu lossnade ratten också!
Timrå Teaterförening har 
ännu en gång lyckats med att 
boka en bra teaterföreställning. 
Denna gång anlände Friteatern 
med en annan teater än den 
som var planerad, musikteatern  
”Hoppsan, nu lossade ratten 
också” Medverkande: Carina 
Molander, Peter Danielsson, 
David Odlöw. 

Till dukade kaffebord kom publiken 
till en musikteater med mycket bra 
musik, Carinas dragspelande var 
strålande, Peter och David varierade 
instrument mellan gitarr, banjo och 
nyckelharpa. Med humor och filoso-
ferande om livet gav man publiken en 
glad eftertänksam eftermiddag. Det 
handlade  bl a om glömska. Varför 
glömmer vi lite äldre så mycket, jo vi 
har så många tankar i huvudet att 
man aldrig är närvarande i nuet. Vi 
planerar våra liv, men, helt plötsligt 
händer något vi inte förväntar oss, 

då gäller det 
att tänka om. 
Vi misslyckas, 
försöker igen 
och hoppas att 
det går bättre 
nästa gång. Ta 
rätten till ditt 
eget liv!  

I pausen ser-
verades kaffe 
med gott hem-
bakat kaffe-
bröd, därefter 
fortsatte de 
kluriga, efter-
t ä n k s a m m a 
funderingarna 
och den glada, 
ibland vemo-
diga musiken. 
Efteråt gick  publiken från denna 
teater med många reflektioner över 
hur man lever sitt liv. Hur reagerar 
jag i olika situationer, hur mottaglig 

är jag för nya intryck? Tack för en 
mycket bra föreställning!

Text: Marie Hallström 
Bild: Sara Östman

Gratis 
offertering

Pettersson´s Fönstermakeri 
och Byggnadsvård

Att ha ordning på fönstren 
spar både miljö och plånbok.
Vi tillverkar, färgar, renoverar samt 
restaurerar fönster och dörrar enligt gamla 
och nya traditioner. Egen tillverkning av 
linoljefärg samt kitt. 
Pettersson`s Fönstermakeri &
Byggnadsvård
Mellberg 108
861 93 Ljustorp
Tel: 072-313 82 08
Innehar F-skattsedel. 

VÅRKAMPANJ, SKORSTENSHUV
 Varför vittrar din skorsten 

sönder? Regn och snö kommer ner 
i din skorsten. 

Med fjärrvärme, Bergvärme eller 
värmepump så torkas inte skor-

stenen av din panna längre. 
pris ink. mont. 2500 kr

 Fastighetsservice 
0700-287939
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www.scaskog.com
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Pehr Bodén 

virkesköpare i Härnösand
tel 0611-444 91
pehr.boden@sca.com

PRODUKTEN SOM REVOLUTIONERAR DIN SYN 
PÅ SKOGEN – FÖR ALL ÖVERSKÅDLIG FRAMTID!

Nyckeln till ett framgångsrikt skogsbruk är ett detaljerat och tillförlitligt beslutsunderlag. 
Vår nya produkt Skogsvinge ger dig just det!

Genom att Skogsvinge är baserad på tekniken i luftburen laserskanning får du detaljerade 
uppgifter om din fastighet, till exempel skogens tillstånd och markens beskaffenhet. Det ger 
dig ett nytt perspektiv som gör att det i dag är både enklare och effektivare att vårda, bruka 
och värdera skogen än vad det var igår. Med Skogsvinge får du den kunskap du behöver för 
att kunna fatta rätt beslut – för både skog och plånbok.

Vill du veta mer om Skogsvinge och få möjlighet att se din egen skogsfastighet ur Skogsvinges 
perspektiv, kontakta mig så bokar vi in en personlig visning.

Upptäck 
Skogsvinge™
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Ljustorpsminnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Den första semestern
Semester en ny idé Ideen 
om att folk skulle ha semes-
ter utvecklades under 1930 
talet. 1938 infördes den första 
svenska semesterlagen och 
gav arbetstagare två veckors 
betald ledighet per år. ( tre 
veckor infördes 1951, 4 veckor 
1963 och 5 veckor 1977.) Man 
tog vad man hade och gav sig 
iväg när det var dags. Skulle 
man se representativ ut så 
var det skjorta, slips och kavaj 
som gällde - även om man var 
på cykelsemester. Finkläderna 
fick åka med de också.

Bild 10623

Bild 10468
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GUDSTJÄNSTER

HÖGMÄSSA MED KONFIRMATION 
Söndag 24 Maj kl 15:00 

Ljustorps kyrko o hembygdskör  
Arne Lannstål, Agneta Granlöf

SÖNDAGSGUDSTJÄNST i Prästgårdsparken 
Lördag 20 Juni kl 18:00 

Arne Lannstål, Agneta Granlöf 

SÖNDAGSGUDSTJÄNST i Lagfors kyrka 
Söndag 28 Juni kl 18:00 

Thord Hägglund, Agneta Granlöf 

SÖNDAGSGUDSTJÄNST i Hembygdsgården 
Söndag 5 Juli kl 12:00 

Ljustorps kyrko o hembygdskör 
Thord Häglund, Agneta Granlöf 

TEMAGUDSTJÄNST 
Söndag 19 Juli kl 18:00 
Arne Lannstål, Musiker 

SÖNDAGSGUDSTJÄNST 
Söndag 2 Augusti kl 18:00 
Thord Hägglund, Musiker 

SÖNDAGSGUDSTJÄNST 
Söndag 9 Augusti kl 18:00 

Thord Hägglund, Cecilia Nilsson 
____________________________________________________________________ 

SÖNDAG 7 JUNI KL 18:00 MUSIK I FÖRSOMMARKVÄLL/Ljustorps kyrka 
 Ljustorps kyrko o hembygdskör med solister. Pianist Gunilla Molin. 

Thord Hägglund, Agneta Granlöf 
Mingel i Sockenstugan efter konserten. 

TISDAG 9 JUNI MITT PÅ DAGEN RESA 
Mer information angående resemål kommer via predikotur och affischering.  

Anmälan kan göras till: Carina Frölander 076-825 84 92  
eller Inger Sjödin Andersson 070-614 54 64 

PATRON UR den 28Mars var välbesökt och mycket uppskattat. 
Ca 50 personer besökte och fick ta del av Per-Axel Larssons intressanta föreläsning 

om jaktvapen från äldre tid till våra dagar.
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Familjegudstjänst

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

Har du tänkt på att renovera? 
Passa på nu och utnyttja Rotavdraget.

AB

Den 10 maj var det gemen-
sam avslutning för körerna 
i Hässjö-Ljustorp-Tynderö 
pastorat. Detta firade man 
genom en familjegudstjänst i 
Ljustorps kyrka. 

Gudstjänsten bestod av största 
delen av sång framförd av de 
olika körerna. Den första låten 
sjung Hässjös Sångfåglarna och 
vår egen barnkör. -Kroppen ska 
vakna, nu sätter vi i igång. Sedan 
följde en varierad repertoar av 
Öppet kyrkis, barn-, mellan- och 
ungdomskörerna. Dagens text 
lästes av Björn Anderssson. För-
samlingen fick också ta ton och 
sjunga psalm 21 Måne och sol. 
Efter att prästen Thord Hägg-
lund sagt sitt fortsatte musiken.  
Kollekten som samlades in gick 
till Svenska kyrkans internatio-
nella arbete. Under tiden den 
samlades in sjung körerna Idas 
sommarvisa. Sedan fick vi höra 
”Slå dig fri” ur filmen Frost som 

en blandning av körerna fram-
förde. Ljustorps ungdomskör 
sjung ”Ljustorp i mitt hjärta”. 
Gudstjänsten avslutades med 
”Den blomstertid.”

De allra flesta tog sig sedan ner 
till församlingshemmet, där det 
grillades både korv och hambur-
gare ute i parken. Tyvärr var 
vädret inte samarbetsvilligt, utan 

det regnade, så de flesta valde att 
gå in och sätta sig. När maten 
var uppäten blev det skattjakt 
för barnen. Det var ett myller av 
barn som sprang kors och tvärs 
över gräsmattan och till slut var 
skatten hittad. Beläningen blev 
glass och såpbubblor.

Text & bild: Sara Östman
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Ljustorps Baptistförsamling
-vi vill vara en öppen gemenskap för din och bygdens bästa!

Återvändarhelg 6-7/6 - Du är inbjuden och välkommen! 
Lördag      6/6  kl. 18.00 Gemenskapskväll med Samuel Sköldö. Servering. 
Söndag     7/6  kl. 11.00 Gudstjänst, Samuel Sköldö

Program och gudstjänster 
Lördag   6/6 kl. 18.00 Gemenskapskväll, SERVERING 

Söndag  7/6  kl. 11.00  Undervisning och Lovsång, Samuel Sköldö 

Söndag 21/6 kl. 18.00  Sommargudstjänst. 

Söndag   7/7  kl. 18.00 Sommargudstjänst 

Söndag 19/7 kl. 18.00 Sommargudstjänst 

Söndag   2/8 kl. 18.00 Sommargudstjänst 

Lördag  16/8 kl. 10.00 - 16.00 Församlingsdag 

Lördag  29/8 kl. 18.00 Missionsgudstjänst. Besök från Ukraina!  

____________________________________________________________________                         

LJUSTORP HJÄLPER UKRAINA!
KLÄDINSAMLING FÖR UKRAINA FÖRSTA MÅNDAGEN VARJE MÅNAD I 
BETEL, EDSTA 18.00 - 20.00 

VI TAR EMOT HELA OCH RENA KLÄDER. SORTERA GÄRNA, HERR, DAM OCH 
BARNKLÄDER. STÖD TILL VÅRA TRANSPORTKOSTNADER KAN SÄTTAS IN PÅ  

Pg: 269356-2,  Bg: 5355-1123

Betel Edsta: Pastor Bengt Åke Bengtson  Tel 070 3736055 

Skype: bengt.ake.bengtson www.ljustorpsbaptistförsamling.se
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Invigning av Lagfors bagarstuga. 

Nu är vi framme vid målet, äntligen dags för invigning! 
Som inte gjordes när själva stugan renoverades men nu 
är även ugnen åtgärdad! Den här dagen är till för ALLA 
som vill vara med! Kom och köp ditt bröd till midsom-
mar, vi kommer att servera kolbullar, varmkorv å gofika 
kaffe läsk och inte minst spelmanslag som bjuder på ädla 
toner av och till under dagen! Vi kommer även att ha ett 
lotteri med fina vinster, även för barnen kommer något 
ordnas. Platsen är inte så stor, så medtag något att sitta 
på, tar man filt eller sittunderlägg kan man sitta i slänt å 
gräs. OBS: Om någon har ett kylskåp som inte används 
kan du tänka dig att sälja för en billig slant eller skänka 
till byalaget blir vi tacksamma! Naturskönare plats att 
hyra bagarstuga och få en avkopplande tillvaro. Vi har 
en städdag: 30/5 så kom gärna å plocka ”skräp!” fika 

bjuder vi på! Vi börjar vid 10 tid.fm. å några tim.framåt 
Invigning Lör. 13/6 12-16

Bokning och uthyrning av bagarstugan sker hos Lea på 
TomatÅs 81050 Parkering på ”lagårdsbacken”

Välkomna hälsar stryelsen Ås-Lagfors byalag

                          

Hälsning från Mjällådalens Byalag

Hej alla Ljustorpsblads läsare.  
Byalagets medlemmar var samlade till ett valborgsmäs-

sofirande den 30 april vid rökkåtan i Mjällå. Vi hade 
inte någon brasa i år utan vi valde istället att sätta igång 

vår förnämliga rök och i den röktes en del olika deli-
katesser. Vidare hade festkommittén startat grillen och 
vi bjöds på grillat med potatissallad och vanlig sallad 

på det bjöds på kaffe och fikabröd. Mycket gott var det 
trots att det blåste snålblåst denna afton. Föreningen var 
sedan samlad till ett medlemsmöte i Folkets Hus Viksjö 
den 4 maj då vi tog upp en del idéer på aktiviteter som 
vi planerar att göra under sommaren som t.ex. ordna en 
resa till Näsåker och se hällristningarna vid Nämforsen 
datum är inte fastlagt ännu men troligen blir det i slutet 

av juni.  Vidare kommer vi att ordna traditionsenligt 
surströmmingsskiva i augusti. Datum för dessa arrang-
emang återkommer vi senare till när det är klart. Hör av 
dig om du är intresserad av att vara med. Så ser vi fram 

emot sommaren som vi ser är på väg även om det är 
lite väl kyligt just nu träden slår ut och blommorna har 

börjat komma fram.

Med varma vårhälsningar  
Sven-Erik Karlsson Ordförande

Mjällådalens byalag

                          

Bli Medlem i  
Bredsjön-Slättmon Byalag ! 

Se www.bredsjon.se,
Facebook - Sök Bredsjön 

Eller ring Mats Jonsson 845 60 
**********************

*************** 
Preparerat Skidspår Runt Sjön 

- P Badstranden 
Bastuudde, vedeladad går att 

hyra även nu 
-- OBS Glöm ej Bredbandsan-

mälan --

Bredsjön & Slättmons 
byalag

Ås/Lagfors byalag

tómmes  längtar tex efter viss mat

torni´ster  matpåse till häst

tóster   grinig, besvärlig

tóstre   gnistrande arg

tóttre-på´  pratar på

toö´se   tinning

trappkontor  förråd under trappan 

tratt-spruta  hand-brandspruta

trúlit   besvärligt

trúlsa   docka av trasor

trå   längta

tråg   förvaringskärl

Våra dialektord, T
Ur Bygd i förvandling, del III
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Bilrutor och 
stenskottslagning

Öppet må-to 7-17 fr 7-16
Terminalvägen 6, Timrå
Telefon 57 64 20 

Ryds Glas
i Timrå AB

Kaminer, tillbehör och skorstensförsäljning med eller 
utan montering. Jag utför även skorstensrenoveringar.

Hej tomatvänner 
Sommarens öppettider:

Odling och cafe
Fre-lör 9-18

Obs! v.22 semesterstängt!!
Öppet Hus 23.e maj kl.10-15!!

Tomat-ÅS o café Pomodoro 
tel:060-81050
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Loppis i Bygdegården
På grund av olika omstän-
digheter så blev Barnklädes-
marknaden inställd den här 
våren. Istället så anordnades 
det en loppis där bara barn-
relaterade saker såldes. 

Loppisen hölls den 18 april. Det 
var totalt 12 försäljare som fyllde 
stora salen med allt möjligt som 
rörde barn. Klockan 10 öppnades 
dörrarna och det började genast 
strömma in folk. De vuxna hand-
lade kläder och skor och barnen 
var naturligtvis mer intresserade 
av alla spännande leksaker. 

Fika
När det var klart med fynden, 
så fanns det naturligtvis fika att 
köpa. Det var som vanligt Britt-
Inger och Håkan Lindström som 
stod för försäljningen. Både fika-
bröd och korv fanns det att välja 
på. Första timmen så var det 
mycket folk, men efter elva så 

tunnade ström-
men ut lite och 
det blev mer glest 
mellan köparna. 
Klockan två var 
det så slut och 
man kunde se att 
det minskat på de 
flesta bord.

Hösten
Till hösten är 
förhoppningsvis 
barnklädesmark-
naden tillbaka i 
full kraft. Skill-
naden mellan 
marknaden och 
loppisen är att 
på marknaden 
lämnar man 
in sina kläder 
medans man 
säljer själv på lop-
pisen.

Text: Sara Östman Bild: Veronica Pettersson

Från och med 2015 är Ljus-
torps Röda Korskrets sam-
manslagen med Timrå Röda 
Korskrets. 

Det nya namnet är Timrå-Ljus-
torps Röda Korskrets. Vi har 
fortfarande Kupan som samlings 
-och mötesplats i Timrå, tillsam-
mans med Tynderökretsen. Ljus-
torps RK är representerad av Eva 
Westerlund och Anita Andersson 
i styrelsen. 

Kvar i Ljustorp är en del lotte-
rier och sykvällarna,  varannan 
måndag jämna veckor träffas vi 
på Bygdegården mellan 18.30 - 
21.00.

Vinnare av Ljustorps konstlot-
teri blev: 1. Lena Tengerström, 2. 
Katarina Ljungberg, 3. Rolf  Berg-
man, 4. Theo Ahnfeldt, 5. Karin 
Bergfors, 6. Barbro Bergfors. 

Under 2014 har kretsen samlat 
ihop och skänkt 10 000 kronor  
till julkampanjen, 10 000 kronor 

till utsatta euemigranter och 
10732 kronor till Världens barn. 
En HLR-kurs har hållits under 
våren vid två tillfällen med 11 
deltagare. 

Genom Doris Elfström

Lite information om Ljustorps Röda korskrets.
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Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

                                       

Boule  
Ljustorp 

från början av juni 

vid Idrottsplatsen                

Som vanligt kommer vi att annonsera i dagspressen om de 
olika aktiviteterna.  Är du inte medlem eller funderar du på 
att bli det? Besök vår hemsida på PRO Ljustorp eller ring Alice 
Berg på tel: 57 96 04 eller 070-229 47 03 så får du mer infor-
mation om verksamheten.

 

Hej! Sommaren är på ingång.
Vi firar midsommar på Hembygds-
gården, kl.13,00 med dans kring 

midsommarstången till  
Lövbergarnas musik.

Servering. Alla välkomna!
 

Hembygdsdagen den 5 juli kl. 12,00
börjar med gudstjänst ute på 

gårdstunet,
kören sjunger, sedan servering, 

Välkomna!
Välkomna till våra arrangemang!

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se

070-6145464 
www.ulander.com/ljustorp/

Hembygdsföreningen 
i Ljustorp

UTFLYKT    
26 maj kl 12.00 i Fagervik båtklubbens stuga vid båtham-
nen i Fagervik (nedanför Fagerviks skola) Vi bjuder på en 

lättare lunch med dryck . Medtag kaffekorg och stol om så 
önskas.  Tävlingar mm.  Är du musiker så medtag instru-

ment.  Vid regn inomhus.   Välkommen 

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

SURSTRÖMMING 
28 aug. kl 13.00 Bygdegården i Ljustorp Underhållning 

trubaduren Christer Lehnberg

Vårerbjudande
30% på 

vårens jackor

KÖRYRAN  
29 maj från kl 10.00-ca 15.00 Torget i Timrå Ett tiotal 

sånggrupper-körer inom PRO-distriktet medverkar däri-
bland Muntergökarna från PRO Ljustorp
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Bredsjön 
Bredsjöbygdens utveckling började 
1654, då familjen Anders Daniels-
son från Finland bosatte sig i Bred-
sjön. Flera finska invandrade kom 
efter. 1730 fanns 5 hemman i Bred-
sjön. Stora skogsmarker tilldela-
des dessa nybyggen Första kartan 
över odlingarna är från 1699. På 
den kan man se de 3 bosättning-
arna och de små åkerlappar, som 
de odlat upp. 1745 är 5 hemman 
uppmätta och skattlagda. En båts-
man har nu fått sitt torp här. 
Våra finska bosättningar I Bred-
sjön, Laxsjöholmen, Laxsjömon, 
Stor-Roten finns väl beskrivna i 
hembygdsföreningens häfte, som 
finns att köpa. 
 

Edsta 
Edsta stavades 1535 som Össten. 
Gamla Edstabor sa ”Ässta”. 
Forskarna tror att bynamnet är 
namnet på väderstrecket öster. 3 
bönder skattade för sin jord och 
de hette Erik, Erik och Jon. 8 år 
senare möter vi Erik Jonsson (14 
mål samt Lill-Tune 29 mål), Olof 
Jonsson (40 mål).
Älvsborgs lösen 1571 
Vid Älvsborgs lösen 1571 bor 4 
bönder i byn. Gierdmund Jons-
son har följande beskattningsbara 
tillgångar: 10 lod silver, 45 mark 
i pengar, 2 lispund koppar, 8 kor, 
2 årsstutar, 6 får, 2 svin, 1 häst, 
som tillsammans värderades till 
210 mark. Jon Ersson ägde 2½ lod 
silver, 10 mark pengar, koppar 5 
mark, 4 kor, 2 får, 1 häst, tillsam-
mans värt 74 mark. Une Anders-
son skattade för ½ lispund koppar, 
4 kor, 2 får, 1 sto, som tillsammans 
taxerades till 48 mark 6 öre. Fend-
rik Oloff Ersson ägde 6 lod silver, 
5 mark koppar, 2 kor, som sam-
mantaget var värt 45 mark 7 öre, 

som han betalade 10% i skatt på.
Under Lagfors by har vi redovi-
sat några tankar om älgjaktens 
betydelse för böndernas välstånd. 
Edstabönderna ägde också silver 
och pengar, som de flesta i Ljus-
torp saknade. När vi granskar 
skinnköpslängderna omkring 
1570-talet, så visar det sig att 
även Edsta, genom att organisera 
sig i jaktlag blev framgångsrika 
i jakten och kunde sälja många 
hudar på fogdens skinnauktioner. 
Under 6 år sålde de 28 älghudar, 
som de fick mellan 10 till 20 mark 
för, beroende på storlek och kva-
lite´. I självhushållets dagar var 
det inte dåligt att tjäna ihop c:a 
400 mark under så kort tid. Om 
dessa tillgångar förvaltades väl 
och hemmanen gick i arv, så kvar-
stod nog de ekonomiska effekterna 
av skinnhandeln under många år 
i Edsta. 
Älvsborgs lösen 1613 
De 3 bönderna Jon Gudmunds-
son, Lars Olsson och Peder Olsson 
betalade sina extraskatter och 
hade dessutom råd att behålla 
sina pigor. 
Edstabäcken eller Kvarnbäcken 
Vattenkraften som drev sågar, 
kvarnar, spånhyvlar och en kraft-
station. T o m Enhörning byggde 
här en exportsåg kring 1850-talet. 
Läs mer om detta i hembygdsför-
eningens häfte om sågar. 
Edstabyns gamla fäbodar på 
Edstaåsen 
Edstabyns gamla fäbodar på 
Edstaåsen intill Mjällån. I sam-
band med Häradsrättens syn av 
gränsen mot Kronoallmänningen, 
framkom att Edstabönderna förr i 
tiden nyttjat och innehaft skogen 
intill sina gamla fäbodar. Några 
skriftliga bevis hade de inte, men 
bönderna fortsatte argumentera 

för att skogsmarken intill den 
gamla vallen skulle tillhöra byn. 
Efter Mjällån finns flera platser, 
som heter Edstanäsen, efter den 
tid när deras fäbodar låg här intill. 
Vid ett Häradsting i Säbrå 1750 
kallades vittnen in för att under ed 
besanna uppgifterna om fäbodval-
len. Dessa vittnesförhör tillkom på 
Edstabornas begäran. Flera äldre 
män intygade att Edstabornas för-
fäder på Edstaåsen haft sina fäbod-
ställen och att där varit gamla hus 
och stora gödselhögar, en gammal 
humlegårdstomt. Vidare berät-
tades att ”Edstaborna nödgats fly 
från fäbodvallen för skälmar och 
ogärningsmän, som deras folk 
förolämpat och där tagit egendom 
och förråd”. Detta skulle ha inträf-
fat omkring 1680. Trots alla försök 
lyckades man inte övertyga Lögdö 
bruks och kronans företrädare att 
flytta bygränsen. Inga kartor visar 
platsen för Edstaåsen och de hit-
tils gjorda efterforskningarna 
har varit resultatlösa.
Sockenlappen Jon Bröngelsson 
Sockenlappen Jon Bröngelsson 
bodde på Edstaskogen under 
senare delen av 1700-talet. Lapp-
marksslåttern, Lappkojberget 
Lappkojmyran och Lappkojmon 
bär namn efter denna bosättning. 
Klapperstensfält intill Bräntber-
get 
Klapperstensfält intill Bränt-
berget som bildades för 10.000 
år sedan hänvisar vi till bland 
Sevärdheter.  

Byar i Ljustorp 

Texten är hämtad från Hembygds-
föreningens sida  

ulander.com/ljustorp/ 
Där finns mer information och 

bilder. 

Under denna rubrik samlas informa-
tion om vem som bodde var, historier 
och kartor som visar var historiska 
lämningar av olika slag finns. 

Livet i de olika byarna har alla 
påverkats av händelser ute i den 
stora världen. Sådana händelser 
redovisas under rubriken ”Byge-

mensam historia” som är värdefull 
att läsa innan varje by studeras.

Uppgifterna bygger på gamla skat-
telängder från som tidigast 1500-
talet, lantmäteriförrättningar från 
1700-talet samt andra dokument, 
som belyser livet och levnadsförhål-
landen för dem som bodde i byarna. 

Under 1500-talet utgjordes befolk-
ningen i huvudsak av markägande 
bönder. En och annan arrendator 
eller landbo kan man hitta i skatt-
längderna. Inte förrän i slutet av 
1700-talet dyker torpare upp bland 
skattebetalarna. Några få knektar 
bodde i Ljustorp innan båtsmans-
systemet infördes under 1640-talet.  
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Anhörigcenter i Timrå 
- För dig!

Om din livssituation känns svår eller föränd-
rad, på grund av att någon i familjen eller i din 
vänkrets har drabbats av sjukdom. Eller om du 
vårdar en långvarit sjuk eller funktionshindrad 
anhörig hemma, då finns ett anhörig/närståen-
destöd att tillgå genom komunens anhörigcen-
ter. Det kan vara svårt och kännas jobbigt att ta 
kontakt, angående den som står en nära, men 
gör det! Det känns alltid bättre när man får dela 
sina funderingar och tankar med någon. 
Här finns vi!
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson nås på tele-
fonnummer 060-163492. Anhörigcenters träff-
lokal finns på Köpmang. 27 (tillsammans med 
Yrkesakademin.)
Vi har måndagsträffar med olika aktiviteter mellan 
klockan 13-15. Programblad finns på lokalen och 
komunens webbsida www.timra.se, samt annon-
ser av aktiviteter i båda dagstidnigarna. 
Ansvarig för måndagsträffarna:
Christina Nordqvist
Telefon 073-275 13 01
christina.nordqvist@timra.se

Vi har 2 bussar att 
erbjuda -

 en med 19 platser och 
en med 22 platser

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet 

 

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström

060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Sjöströms Busstrafik
 Lagfors

 

Martins service
VVS 

PELLETS
VÄRMEPUMPAR 
070-673 06 09

STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14  

070-351 27 10
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Pyssel sidan 
Lös och färglägg! 

Regler för Sudoku

Spelplanen består av ett rutnät om 81 rutor 
som är fördelade på nio vågräta rader, nio lod-
räta kolumner samt nio kvadratiska regioner. 
Varje rad, kolumn och region innehåller alltså 
sammanlagt nio rutor. Vissa av rutorna inne-
håller en förutbestämd siffra, målet är att fylla 
samtliga rutor med en siffra enligt följande 
principer:
* Varje vågrätt rad ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje lodrät kolumn ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje kvadratisk region ska fyllas med siffrorna 
1-9.
* Ingen siffra kan förekomma mer än en gång per 
rad, kolumn eller region.

 
Facit hittar du på sidan 34. 

LYCKA TILL!

Knepig

6 7 8
4
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5
8 7

2
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3
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Stor som liten,
gammal som ung.

Vi vårdar tanden i din mun.
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Recepten är hämtade från ica.se

Honungsgrillad karré med rostad sötpotatis och tzatziki
4 portionerUGN: 225 grader

Kycklingfiléer i marinad med grön sås
TID: ÖVER 60 MINUTER 10 portioner

Ingredienser: 
Rostade grönsaker 
2 - 3 sötpotatisar (2 - 3 sötpotati-
sar motsvarar ca 600 g) 
4 palsternackor 
1 rödlök 
1 msk olja 
salt och svartpeppar 
 
Tzatziki 
1 gurka 
1/2 tsk salt 
2 dl matyoghurt 
1/2 vitlöksklyfta

Honungsgrillad karré 
4 skivor fläskkarré 
1 tsk olja 
1 tsk salt 
2 msk flytande honung 
1 tsk sambal oelek 
Till servering 
1/2 kruka rosmarin 
1/2 strimlad isbergssallad

Så här gör du 
Sätt ugnen på 225°C och sätt in en plåt. 
Grönsaker: Skär sötpotatisen i grova bitar. Skala och dela 
eller klyfta palsternackorna på längden. Skala och klyfta löken. 
Blanda  rotfrukterna med oljan och häll ut allt på den varma 
plåten. Salta och peppra. Rosta grönsakerna mitt i ugnen ca 25 
minuter. 
Tzatziki: Riv gurkan grovt och blanda den med salt. Låt stå ca 
5 minuter och krama sedan ur vätskan. Blanda gurkan med yog-
hurt och finriven vitlök. Smaka av med salt och peppar. 
Karré: Bryn karréskivorna i oljan i en stekpanna. Salta.  

Blanda honung och sambal oelek och bred på karrén. Lägg dem 
på plåten tillsammans med rotfrukterna när det återstår ca 6 
minuter av tillagningstiden. 

Till servering: Hacka rosmarinen och blanda med de rostade 
rotfrukterna. Servera rotfrukterna med karrén, tzatzikin och 
salladen. 
För alla 
Rätten är fri från gluten och ägg. 
Gör laktosfri: använd laktosfri matyoghurt. Gör mjölkprotein-
fri: byt ut yoghurt till soja-, havre- eller risbaserad ersättnings-
produkt. 

Ingredienser 
8 kycklingfiléer 
2 msk smör eller margarin 
2 tsk salt 
2 krm mellanmalen svartpeppar

Marinad 
1 dl olivolja 
1 dl balsamvinäger  
4 msk flytande honung 
1 tsk gourmetsalt 
1 krm mellanmalen svartpeppar 
2 vitlöksklyftor pressade 
1 kruka färska örtkryddor timjan 
eller oregano

Grön örtyoghurtsås 
1 dl hårt packad basilikablad 
1 dl hårt packad blad av bladper-
silja 
2 vitlöksklyftor 
1 dl olivolja 
2 - 2 1/2 krm salt 
2 krm mellanmalen peppar 
4 dl matyoghurt

För alla 
Gör laktosfri: använd laktosfri 
matyoghurt och smör. Gör mjölk-
proteinfri: byt ut yoghurt till soja-, 
havre- eller risbaserad ersättnings-
produkt. Använd mjölkfritt smör.

Så här gör du 
Kycklingen: Stek kycklingfiléerna i matfettet i 
omgångar 8-10 min på varje sida eller tills de är 
genomstekta. Krydda med salt och peppar.

Blanda alla ingredienserna till marinaden.

Lägg de nystekta kycklingarna i dubbla plastpåsar. 
Häll över marinaden och låt de marinera någon 
timme. Vänd plastpåsen några gånger så att marina-
den fördelas jämt över kycklingfiléerna. Lägg dem i 
kylskåp när de svalnat.

Grön örtyoghurtsås: Lägg basilika, persilja och ska-

lade vitlöksklyftor i en matberedare. Tillsätt olja, salt 
och peppar. Mixa till en grön sås.

Blanda det mesta av örtoljan med yoghurt. Lägg upp 
i en skål.

Skär upp i tunna skivor och lägg upp på ett serve-
ringsfat. Skeda marinaden över köttet och ringla 
resten av örtyoughurtsåsen över.

Servera med sallad till.

Tid: UNDER 45 MINUTER
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   Våga          vara                    vacker

Birsta Cupolen              BIRSTA Tel. 52 52 55 
www.harlinjen.nu 

Maggan, Mickis, Annica, Pernilla, Maria och  Sussie

 

 Liselotte Andersson, dipl. & cert. massageterapeut 
Mobil: 070-266 89 81

Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se 

Från och med v 22 flyttar  
verksamheten till Svartgrinds-

vägen 5. Gamla som nya kunder 
hälsas välkomna dit.

Mobila massören! 

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.

Har för det mesta ett glatt humör 
Humana priser  F-skatt finnes

Ring för förslag 
070-365 09 16

Vi har öppet hela sommaren!
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Aktiviteter  i Ljustorp Maj-Aug
 Maj
    Lör 23  
 Öppet  Hus   
 Trädgårn   
 Trädgårn
    
    Lör 23 kl. 10-15 
 Öppet Hus
 TomatÅs   
 TomatÅs

    Sön 24 kl. 15.00 
 Högmässa   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tis 25 kl 19.00
 Hemmamatch Herrar 
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF

    Tors 28 kl 19.00
 Hemmamatch Damer 
 Ljustorps IP 
 Ljustorps IF

Juni 
    Fre 5 kl 19.00
 Hemmamatch Herrar 
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF

    Lör 6 kl. 18.00 
 Gemenskapskväll  
 Betel    
 Lj. baptistförsamling

    Sön 7 kl. 11.00 
 Gudstjänst
 Betel    
 Lj. baptistförsamling

    Sön 7 kl. 18.00
 Musik i sommarkväll  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tis 9
 Mitt på dagen resa  
 Ljustorps församling

    Tors 11 kl 19.00
 Hemmamatch Damer 
 Ljustorps IP 
 Ljustorps IF

    Fre 12 kl. 18.00 
 Utflykt hemligt mål 
 Bygdegården 
 Lj. Centerförening

    Lör 13 kl. 12-16 
 Invigning bagarstugan 
 Lagfors bagarstuga 
 Ås/Lagfors byalag

    Ons 17 kl. 8-18 
 Klippning  
 Bygdetorget   
 Bygdetorget 

    Tors 18 kl 19.00
 Hemmamatch Damer 
 Ljustorps IP 
 Ljustorps IF

    Fre 19 kl. 13.00 
 Midsommarfirande  
 Hembydsgården  
 Lj. hembygdsförsamling

    Lör 20 kl. 18.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Prästgårdsparken 
 Ljustorps församling

    Sön 21 kl. 18.00 
 Sommargudstjänst  
 Betel    
 Lj. baptistförsamling 

    Tis 23 kl 19.00
 Hemmamatch Herrar 
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF

    Ons 24 kl. 19.00
 Föreningsstämma  
 Ljustorps Bygdegård 
 ByMacken Lj. Ek. För.

    Tors 25 kl 17.45
 Bilbingo Premär  
 Lj. Bygdegård 
 Ljustorps IF

    Fre 26 kl 19.00
 Hemmamatch Herrar 
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF

    Lör 27 kl. 11-15
 Lögdödagen  
 Lögdö Bruk 
 Lögdö Bruks intresseför.

    Sön 28 kl. 18.00
 Söndagsgudstjänst 
 Lagfors kyrka 
 Ljustorps församling 
   
Juli   
     Sön 5 kl. 12.00 
 Söndagsgudstjänst  
 Hembygdsgården 
 Ljustorps församling

    Sön 5 kl. 13.00 
 Hembygdsdagen  
 Hembydsgården 
 Lj. hembygdsförsamling

    Sön 5 kl. 18.00 
 Sommargudstjänst  
 Betel    
 Lj. baptistförsamling 

Mån 13 Stoppdatum

    Sön 19 kl. 18.00 
 Sommargudstjänst  
 Betel    
 Lj. baptistförsamling 

    Sön 19 kl. 18.00 
 Temagudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

24 Nästa Ljustorpsblad

Regelbunden verksamhet 

    Mån kl. 18.30 
 Stickcafé 
 EAB´s lokaler Fuske  
 Lj. baptistförsamling

    Tors kl 17.45
 Bilbingo   
 Lj. Bygdegård 
 Ljustorps IF

    Fre kl. 10-12  
 Seniorcafé tom 3/7 
 Bygdetorget          



29

UPPTÄCKARGLÄDJE.
UPPKOPPLAT OCH 
AVKOPPLAT.
Med en fi beranslutning tar du avkopplat del av hela 

världen med internet, tv och telefoni i högsta fart.

Besök servanet.se för att få veta hur du 

fi beransluter dig för framtiden.

Anette     &      Marie 
070 547 14 14     070 247 14 14 

 
ljustorpstaxi@gmail.com  

Lövbergs B&B
När du får gäster eller affärsbesök för övernattning

 www.bedbreakfast.ljustorp.se 
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40

www.naturskyddsforeningen.se
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Ljustorps information
Telefonnummer
Service
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Idrottsföreningen  060-821 86 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 072-7057943
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67 
Kanotuthyrning  
Lj. Bygdegård  0730-944 944
Kanontuth. Bredsjön 070-3794018
Bokning vildmarksudden 070-3794018
Tomat-Ås   060-810 50
Mjällådalens rök-kåta 060- 612287
Butik brorannasdotter 070-298 31 84

Skola/Barnomsorg 
Ljustorps skola   060-16 34 52 
Sjukanmälan Lj. Skola  060-16 34 52 
Fritids    060-16 34 68 
Skolsköterskan Lj. skola 073-274 84 56 
Ala skola   060-414 20 
Sjukanmälan Ala  073-077 71 58 
Sörberge skola  060-16 32 37 
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  060-16 34 69

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage) 070-325 76 90
Ljustorps Taxi  070-547 14 14
    070-247 14 14
Din Tur, kundtjänst 0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus 060-400 73
Vårdcentral Söråker  060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-45 04 50
Försäkringskassa   0771-52 45 24
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen 060-59 57 20 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  114 14
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20

Öppettider
Ljustorps Handel 
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15

Ljustorps Trädgård
Vardagar 9-19, Lör & Sön 9-15

Bygdetorget 
”Öppet” skylt.

Butik Bror Annasdotter 
Ring för bokning 070-298 31 84

Facit
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Ljustorps Trädgård

Baptistförsamlingen 
Benritz Motor
Bloms Fastighetsservice
Bygdegårdsföreningen
Bymacken
Danielsson Byggare AB
Däckterminalen
EAB Norrland
Hofmann tandläkare 
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Kaminexperten
Karah smycken & design
Ljustorps Centeravd.

Ljustorps församling
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Malms rör 
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop
Naturskyddsföreningen
Petterssons fönstermakeri

PN Montage
Ryds Glas i Timrå
SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
TomatÅs
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren
Öbergs trä & tyg HB

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...

 
Öppet hus 23/5 

Hasselforsdagen 
30/5 

Till mor: 
 Ros i kruka 129:-

Tel: 820 49 Öppet Vard: 9-18 Lör & sön: 9-15


