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ALLMAN INFORMATION 

NÄSTA TlDNING STOPP OCH 
UTSKICK 

Nr5 12 sept 28 sept 

Nr6 7 nov 23 nov 

I P g"
 
Iårliga medlemsavgiften.
 

'ANNONSKOSTNADER för 2003 I 
Prenumeration 

i på "tidningen" kostar l50:-/år = 6 Pris Exkl. moms Inkl. moms 

v"v~~~~,C"'~'v'''''/'''V-/~'/'~'-/'/''~''

Medlemsavgifter för år 2003 
Enskild 

50:- / år 
Familj, företag, förening 

75:- / år 

Insatsmedlem 
100:-, 

vill{et är en engångssumma, + att den är 
ersonli . sen tillkommer även den 

iillummer.
 
lOBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis,
 
Imen känner ni någon "emigrant" som
 
Iskulle vara intresserad så tipsa gärna.
 

Föreningens Postgiro 
86 11 24 - 6 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNAD 

I INTERNET.. l Inkl. moms Pris ~ Exkl. moms 
Vår hemsida är värd att kika på. i 

I.http://medIem.spray.se/Ijustorp/index.htmI I 

ISaknar Du nåt där, maila Inga som sköter I 

~-----------~ 

Radannons 

. . ... .... . . - . - . 

Hel A4 2.400:
i/2A4 ~.-..-"."..".... i":2-0~Ö';~-""""-'-"'''' 1.500:

STOPPDATUM!! 
Är fortfarande taci{sam om jag får in 
ERA bidrag lagomt till stoppdatumet. 

Hanteringen blir lil{som mycket 
enklare då... 

Radannons 128:- 160:

ANNONSABOAWEMANGSKOSTNADER
 
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
 

Pris Exkl moms Ink!. moms
 

~~~~;'~:~~~I7"RED":'~,:i,', e-post: bjorkom@mail.bip.net 

Björ!wm 3154, 860 33 BERGEFORSEN"",t 
060 - 82323,82423,070 - 54 824 99. FAX 060 - 823 23 
HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN . 

(0)1)=================='-'='=-=-=''============ 
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Turismverksamheten i Ljustorp år 1997 - 2003
 
Ljustorps Byutveckling har bedrivit turismverksamheten under sex år i Ljustorp. 

Fisken 1997 
Ljustorps Byutveckling i samarbete med andra föreningar i Ljustorp startade ett projekt i bygden med att
 
undersöka hur turismen kunde utvecklas i Ljustorp. En turistinformation i form aven bäcköring skapades med
 
hjälp av alu- och ideell arbetskraft, sponsring av företag i Ljustorp och stöd från Timrå Kommun, samt
 
Ljustorps Byutveckling. Fiskens design och konstruktion har Vivianne och Christer Nyman stått för.
 

Turistinformation 1997 
Ljustorps Byutveckling har tillsammans med ideella krafter från bygden drivit turistinformation under
 
sommaren, samtidigt skapat Ljustorps första turistbroschyr som utvecklats under åren,
 
(se även collage på några av bygdens broschyrer som producerats under åren).
 
Verksamheten bedrivs i fisken med sommarcare, cykeluthyrning och hemslöjdsförsäljning.
 
Under vår verksamhetstid har vi brottats med många problem som t.ex. dåliga vägar så att turisterna vägrat
 
åka till Ljustorp, men problemen har kantats av stor kampvilja och hjälpsamma ideella krafter.
 

Cykelslingan 1997 
En cykeltur från Björkängen mot Lagfors och Lövbergsvägen tillbaka, skapades och kartlades, med utsatta
 
bänkar och uppsatta skyltar för de byar som man passerade, Det första året hyrde vi även ut cykel med
 
fikakorg vid fisken.
 

Fiskens dag 1997 
En festdag varje sommar mellan 1997 och 2002. Arrangemangen som gått i fiskens tecken med båtrace på ån,
 
underhållning, tävlingar och förtäring har varit välbesökta och uppskattade av ortsbefolkningen.
 
Träskulpturer Vid två arrangemang har en motorsågsskulptör sågat ut en fiskargubbe och en fiskargumma ur
 
70cm tjocka furustockar som nu finns att beskåda på platsen.
 

Våffelstugan 1998
En timrad stuga inköptes och monterades upp. Rinnande sommarvatten krävdes för verksamheten som varit
 
allt från kaffe med bröd till godis, läsk, glass och våfflor med hjortronsylt.
 

Loppis 2000 -

Loppisprylar som skänks från alla i bygden har varit en liten dragmagnet varje sommar.
 

Överlåtelse Ljustorps Byutveckling överlåter turismverksamheten till Ljustorps Idrottsförening
 

Varför Överlåtelse?
 
Ljustorps Byutvecklings uppgift är att stödja, starta och utveckla verksamhet i Ljustorp, som därefter även
 
kan överlåtas till entreprenörer som kan fortsätta att driva och utveckla verksamheten.
 
Beträffande turismverksamheten på Björkängen så har vi samarbetat i sex år med Ljustorps Idrottsförening
 
LIP, som i sin tur arrenderar Björkängen av Centern som är fastighetsägaren.
 
LIP har anställd personal, kansli och arbetsledning. Vi finner därför det mycket lämpligt att de övertar hela
 
verksamheten som nu är uppbyggd, och kan generera i eventuella turisminkomster och arbetstillfällen.
 

Ekonomi
 
Under åren från 1997 till 2003 har investerats 51300 kr på anläggningen.
 
Vi överlämnar allt till den nu utsedda entreprenören som vi tror mycket på för bygdens framtida turistnäring.
 
Vi kommer dessutom att bekosta färdigställandet av fiskens exteriör.
 

Ljustorps Byutveckling kommer att fortsätta med andra uppgifter för samverkan i bygden och kommunen.
 

Vi önskar Ljustorps Idrottsförening lycka till med den fortsatta turismverksamheten.
 

Ljustorps Byutveckling Ekonomisk förening
 
ordf. Erland Nordström
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Vänd er med förtroende till 
ortens målare 

fre 3/10 19.00 - 00.00 

Travlördag 9/8 15.00 - 19.00 
Alla hj ärtligt välkom na!! 

4 Funderingar? Ring Tord 430 20 

Äta 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.
 
l\1ed fullständiga rättigheter.
 

.,. \~~ C
o~e~j ·0
 

"l'~11 ~~i=
 
STRÖMFISKET DELTAFISKET 

Fixa upp en glad laxIIIl 

~
 
Fiska i
 

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.
 

Information från
 
Hässj ö Byalag
 

Konstrundan 
Jöran Nyber'g 

Konstutställning 
Benny Granath
 
BMW-tecknare
 

Lennart Lannfjäll 

Pubafton	 fre 8/8 
fre 5/9 

16 - 17 augusti 
11.00 - 18.00 

64 ~ 010-37610 41 

30 - 31 augusti 
11.00 - 15.00 

Tapetsera eller måla? 
27 - 28 sept 
11.00 - 15.00 Alla typer av målnings

arbeten utföres.
19.00 - 00.00 
19.00 - 00.00 

FRITIDSGARDEN! / 

Problem av olika skäl har gjort
 
att vi är försenade med bygget
 

under Bygdegården.
 
Fritidsgården kommer
 
troligen att ha fortsatt
 

verksamhet uppe i stora
 
salen, i alla fall första tiden
 

under höstterminen.
 

Men vi ser på framtillen mell 
hoppfulla ögon. 

Så alla barn, ungdomar och
 
föräldrar, gnugga geniknölarna
 

och tänk fram lite nya och
 
annorlunda aktiviteter inför
 
kommande verksamhetsår.
 
Prata även med vänner och
 

bekanta, rätt som det är hittar
 
man både människor som är
 

villiga att hjälpa till med
 
verksamheten, liksom ideer.
 
Lycka till, NI alla behövs...
 

Sari Kankaanoja 811 05
 
Marianne Persson 823 23
 

Anna-Karin Wallgren 831 55
 

H "Jtal1
 
ahlit1
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Li·Ustor sidrottsfjjre1ii"
 
Har .Ni glömt? •• MEDLEMSAVGIFTEN! 
Här kommer en påminnelse om vad det kostar. 

För barn som är med i något av våra ungdomslag kostar det 
50:-/år att vara med, för famiIl200:-/år och för A-Ia9§..§Pelare kostar 
det 150:-/år. Betalas in på P.G.- nr. 3740 20 - 6 

Turistinformationen 
Från och med juni mån. äger och ansvarar Lj. IF för Turistinformationen och 
kaferörelsen på Björkängen. (se inf. Från Byutvecklingen på annan sida.) 

TENNIS I LJUSTORP I Jnformatio~ ang. ED-ansökan fÖ;~--'~---
, LJustorpsbygden. 

; Kom och spela tennis på vår nymålade För Er som läst tidningarna sista veckan 
tennisplan! Uthyrning sker under juni, juli 

och sett att man beskrivit olika projekt i och september hos Ljustorps Trädgård
 
och i augusti hos Marianne Persson.
 Ljustorp, så vill jag klargöra att ansökan om 
Tel:070-548 24 99 ~ ED-medel kommer att lämnas in första
 
Kostnad: 25 kr per timme.
 veckan i augusti. 

För närvarande pågår arbetet med att få 
finansieringsintygen påskrivna. Om ansökan 
mottages positivt vänt~s beslut i december 
mån. och en ev. byggstart under 2004. Alltså 
ingen ansökan inlämnad och inga beslut 

. tagna av ED-handläggarna. 
,I Hälsnin ar Christer N an L·.IF 

BILBINGO
 
Torsdagar kl. 18.45
 

Kassan öppnar kl. 17.30
 
Välkomna
 

LjustoTps IFs ~ 
Gåvor som skiinks tiC[ cfenrutJotufsåT tilI 

före:rtin9ens ungdOmsverksamhet. 
När NiviI[ använtfa. Er (tV cfenrutJotufså. ring 
tiC[ IF-kansu. 060 82186. 

Sätt invaqTitt 6efopp på.
 
postpro 374020-6
 

Ljustorps IF 
Mellberg 3107 86033 BERGEFORSEN
 
Tel. 060 821 86, 824 03,
 
07034 ()() 117,0702983184
 

www.svenskidrott.selYlljustorpsif 
Ijustorpsif@telia.eoID 

mailto:Ijustorpsif@telia.eoID
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BYGDEGARDS SIDAN
 

Som alla säkert sett har arbetet vid bygdegården
 
stått stilla en period. Det är ju semestertider !
 

Arbetet med bLa. fasaden återupptas
 
de närmaste dagarna.
 

e.u. UlfNilsson
 

Vid Ljustorps IF:s lotterifest på björkängen 
den 28/6 utföll vid dragningen av lotteriet 

vinsterna enligt följande. 

Vinst nr. 1: Lott nr. 150
 

Vinst nr. 2: Lott nr. 96
 

Vinst nr. 3-5: Lott nr. 5, 30 och 91
 

Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - l 
BOKNINGSTELEFONER: 
060 82186, 060 824 03 ,
 
0702983 184
 
anläggning 070 34 00 117
 
Vaktmästare 07028 83 147 
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Trivseldagen 24 maj i Lagfors 
I samarbete mellan Lagfors Bya

lag, Ljustorps IF och 
Ljustorps församling 

anordnades rubricerade 
trivseldag. 

Med lite växlade moln, lite sol, 
men dock ej regn, samlades ett 

50-tal personer i Lagfors 
kyrka. Kyrkans representant 

Eva Broo och byalagets 
ordförande Christer Svensson 

välkomnade. 
I ca 1 timme underhöll därefter 

trubaduren Ingolf Söderlind 
med ett växlande program. 

Sedan en kort promenad till den 
mysiga bagarstugan vid 

Lagforsdammen 
Där bjöds på kaffe med 

nybakat tunnbröd. 
Dessutom gräddades kolbullar 

vid stughörnet med Ossian 
Eriksson i spetsen. 

Idrottsföreningen höll i 
tåtarna avseende 

fisketävlingen. Tyvärr trodde 
inte så många på någon 

fiskelycka så endast tre deltog. 
Där segrade Sune Bredin med 
två inspunna gäddor. Samtliga
 

deltagare erhöJJ pris och som ex

tra bonus hade Eva Broo sltiinkt
 

3 st egenhändigt
 
tiJJverkade halsband till
 

tävlingen.
 
Lotterier med fina vinster fanns
 
även med i bilden, som lokala fö


retag bidragit till.
 
Efter runt 3 timmars trevlig
 

samvaro avslutades aktiviteterna
 
och glada och nöjda deltagare I 

vände kosan hemåt. 
Totte 

r 
I 

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

för pengarna! UtnyttjaMer Värdekupongerna ' 

VARDEKUPONG
 
Vid köp av: 15kr 
CD-R skivor 80min ID-pack 

rabatt Ord.pris 79 kr 

VÄRDEKUPON(j- -l· 
5Okr Vid köp av: ! 

Toabal 64rl aSSm + ord.pris 229kr I
rabatt Köksbal32rl aSOm ord.pris 239kr • 

VÄRDUUPONG l 
20~batt ~~~~~~~~~ar fOr minst300kr I 
---~-~-------_~I 

INBJUDAN!! 
Ljustorps S-förening inbjuder till 

Familjefest 
Lördagen den 9 augusti 11.00 - 15.00 

Björkängen 

Ät parisare, drick kaffe,
 
handla på loppis,
 

gå frågeslinga, ponnyridning, pilkastning,
 
luftgevärsskytte mm
 

Samt härlig underhållning
 

OBS! 
Familjefesten avslutas 21.00 - 01.00
 

med dans till
 

Medwind
 
ALLA hjärtligt välkomna
 

Gratis inträde
 
Arr. Ljustorps S-förening 7 



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

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors Göran Andersson 845 12 I 

I 
Lagfors bruksgatan, Lagfors, Åsbacken Lea Hörnström 81050
 

Fuske (Inga Forsbergs - Fröbergs) Fuskbäckens byalag
 

Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Edsta  Kjell Sjödin 82031
 
Jällvik - Björkom
 

Från Skäljom-korsningen - Aspån Birgit Bergfors 83037
 

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna Björn Andersson 82074
 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg PerniJla Dovermyr 82434
 
Kyrkberget
 

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen, Erland Nordström 82319
 

SI{äljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen Hasse Bouvin 83080
 

Åsäng, mot Viksjögränsen Mjällådalens Byalag
 

8 
_J 

Sjöströms Busstrafik
 
i Lagfors
 

Expanderar från och nled 
1 septenlber. 

Ytterligare en buss med 19 platser 
fin ns att tillgå. 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet 

Välkommen att ringa för prisuppgift 

Lage Sjöström 
060 - 810 25 

070 - 325 76 90 

Ljustorps
 
.Rödakorskrets
 

anordnar 

Surströmmingsdans 
på Bygdegården 

Lördagen den 23 augusti 

19.00 - 01.00
 

Orkester: 

Medwind
 
Inträde 150:

Anmälan till: 
830 37 Birgit 
823 11 Doris 



il INJ5ArINJ ll)~ [K\5illl)~ 1;1
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Ska Ni bygga nåt till t:J D' A GE'7\TS ROS di.!!: RODA KORSET :,'1[1 

våren/sommaren? t1 /1. 1 VI tI: 1
 

Utan ritningar? ifIJ4 GO t·11 II f· ·11· Ji BLOl\1STERFONDEN II
 
~ ar I a a rIVI Iga .~,:. PG 569655 - 4 ',i',:

Ring Marianne 1# 1011
 
82323,82423 &J som ställer upp ~: Tel 823 64 i:
 

Vet du V~j~~~,~;r gång; I ; tt heI;:~:; .på • !L!_;:;:.;;:.;:.;~~~.~~;; I 

En hemsida som visar I 1# ~ ~ 11 I 
, komm.ande evenemang II "Fisken" "" II I 18.15 - 19.00 
I l L.lustoq>. i t:J Utan Er skulle vi måsta tJ I 

I http://Ww.w.uland...com/l II h'o Il .. d o t1 
ljustorp &J a a stangt a. iJ Lj ustorpsskolans 

;:::::=========::..., ~ Tack även till sommar- e gynlpasal 
Om vindruvorna mjuknat, l/J# j}# 

lägg dom i kallt vatten några tJ jobbarna som bidragit &1 fr.o.m 15 septenlber 
timmar, så blir dom hårda g med en hel del. ~ t.O.ffi 24 novem ber 

igen. 
fJ f,$ f,$

B t ?? 

~ or ~:~l~gen. · 
~_~ kash crad hankatt 

... ~ mörkt ~e~~;;~;(~'CICrad)
Bosatt i Frötuna 

830 51 l\1ajbritt 

Hundutställning 
I 

Ljustorp
 

Söndagen den 3 augusti
 
På Ljustorps lP
 

Anordnar ISF
 
(Irländsk Röd Setterförening)
 
Lydnadstävling och utställning
 

~~tlFHlIJ~ 
Basilika lär vara! , OBS!! Ny tid 

I:[;~~~:;T I i Åsa 82322 
I 

i köket bö, va," Cecilia 824 29 

I b~:::';::;:_~je_~:_~~_.-, 1_ ."..:>A''~.,M'" 
,. _I

I

Visst finns NI, sonl känt er sugna på att 

lära er spela GITARR??
 
Kurs startar j höst ~ .J!
 
Gammal som ung, bakonl en : ,::~:@!14::tJo'/.c·'
 

'1:~~~:~:~.~'? 

gitarr är vi ganska lika ~:w;» 

Hör ar DIG till Edand Nordst."öm 823 19 
eller red. 823 23 

kl. 9.00 kl. 9.30 Dagens tulp~ln!
 

Alla hjärtligt välkomna att se
 (man lmn ju inte bre på för mycket.....) 
dessa hundar i aktion. 

Fika säljes 

Till Ljustorps "jultomte" Christer Nyman, 
Ströms Zoologiska som trollar fram klappar till sin personal och 

visar och säljer styrelse, 
sina prod ukter. liksom t."evliga utflykter och annat kul. 

Tack för Skuleresan önskar 
... Allt inom djur ... L... en "slav" med make 9 l 
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Video 29:-/dygn 

D V D 39: - Id Yg n 
A Ila filmer, A Ila dagar, A Ila kunder! 

U tan även H amburgare, Pizza, W ok m.m
 

T orsboda Så K lart! 

Du såg väl Tlmell "I äntligen"hemma " när han byggde
 
alltan medjardankare. Gör det Du också ! ProFo~ I
 
Ett utmärkt garundläggningssätt som
 
dessutom är schaktfri och-passar
 
fOr nästan all lätt grundläg-gning
 
från enkla skyltar till al1taner,cärportar,
 
inglasningar ,bullerplank, flaggstänger,
 
staket m.m. m.m. Särskilt lämpligt på
 
asfalt då det inte blir någon skada.
 

Ring och hör! 
Oeofinrr Jordan.kartj änst
 
Bredsjön 3580
 
86033 Bergeforsen ?-LLjustorp !)
 
Håkan Josephsson 070·5306050 Bredsjön
 
Stethn Edström 070-631 7000 Mellberg


1o ...... 

·u 
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BIBLIOTEKET HAR ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 -19.00 

Tel 82147 

BIBLAN ÖPPNAR ATER ONSDAGEN DEN 30 JULI 

VÄLKOMNA IN! 

iriP:@j@W]EJT:'!l! 
.. 

Troll-Ante-resan.
 
Vilken bra dag! Det startade med att vi (Lennart och jag) klev på den abonnerade bussen
 
utanför vårt hus. Glada människor i bussen, hög stämning och förväntan. Vi for en tur runt
 
Alnö'n och landade på Vindhem för intag av föda, medhavd eller restaurantbesök. Vi hade
 
med oss. Hittade en Kaaanonplats i solen med full koll över havet och alla båtar. Några tim

mar gick, sedan drog vi vidare till Norra berget och FÖRESTÄLLNINGEN. En BRA och un

derhållande teater, roliga figurer, bra skådisar och jaaa.. allt kändes bara bra tycker jag. Ty

värr höll föreställningen inte på "mer än ca 2,5 timmar" men vi var nöjda ändå.
 
Vill då härmed tacka ALLA som gjort denna dan möjlig, initiativtagare, "markpersonal"
 
samt reseledaren Lars K. Tack, Tack (detta har ni inte gjort för sista gången )
 
Marianne och Lennart Persson (+ säkert fler med oss)
 

Furu-list Vitmålad-list Trävaror Paneler 
Laminatgolv Innertak Bänkskivor 

Spånskivor Gipsskivor Board 
Plywood 

Inner- och ytterdörrar Fönster 
Isolering 

Plast och papp 
Infästningar Beslag Skruv Spik Lim 

El-artiklar 

Nu med Beckers[ärg
 
Sågade och hyvlade trävaror 

Låna gärna vår släpvagn 

Terminalvägen 6, Timrå 
I Tel 060-57 1050 

Öppettider vardagar 7.30 - 18.00 L
 

Vi köper 

dödsbon, sterbhus, flyttbon,
 
gamla träföremål,
 

trämöbler
 
och
 

enstaka föremål,
 
även gamla gubbmopeder
 

mm.
 
Samt åtar vi oss
 
stora och små
 

auktionsuppdrag.
 

Vi har öppet antik-loppis
 
alla lördagar och söndagar
 

11.00 - 16. 00.
 
Mogatan 14 i Sörberge vid
 

ICA Andersson
 

Timrå Auktionskammare 
Sven-Erik Persson 070-662 39 58~ 

060-57 84 02 
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:r 't Byalaget har haft ett extra medlemsmöte,
 
[ BREDSJÖN - SLÄTTMON för att besluta om EV-projektet:
 
r =t, rf

'--
Naturturism i Bredsjön.
 
Byaföreningen beslöt enhälligt att föreningen 

slmll ansöka om EV-bidrag och gå vidare med projektet. 
Till projektansvarig valdes ordförande för föreningen Håkan Josephson. 

Vi påminner också om föreningens surströmmingsfest den 16 augusti.
 
Anmälan till Viktoria Rosengren 845 84.
 

Varmt i vattnet är det vid Bredsjöbadet och många testar varje dag den nya
 
badflotten som byggts.
 

Välkommen Du också. 

Bredsjön I Slättmon's egen hems ida; www.bredsjon-slattmoll.lUl 

JUtflykten till Skinnen den 31 maj blev Iyclwd. 
12 medlemmar och 2 barn samt 6 hundar deltog. Det 
blåste lite hårt när vi anlände till Skinnen, så vi åt vår 
medhavda matsäck inomhus, och trevliga skrönor 

berättades under tiden. Hemt'irden gick över Svartbäcl\.en och Rundbacken, där vi gjorde uppehåll 
och tittade på ett gammalt nedlagt kraftverk. Alla tyckte att vi hade haft en trevlig dag 
tillsammans. 

Den 14 juli var det städdag vid våra broar och rastplatser. 14 medlemmar ställde upp samt 4 barn 
och 4 hundar. Det klipptes gräs och krattades, oljades möbler och broar, dessemellan fikade vi och 
pustade ut. När dagen var slut hade vi klart med alla göromål. 

En medlem i byalaget blev utan vatten, genast ställde några som kunde den biten upp, och nu finns 
det vatten igen. Det är skönt med god gemensl{ap. 

Angående hastighetsbegränsningen efter väg 331 pågår förhandlingar med Vägverket fortfarande. 

Vid pennan Maj/is Smedman, orr!förande 
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Byalaget har sedan sist, röjt och städat
 
FUSKBÄCKENS BYALAG kri~g Ny!andsforsen, i övrigt ~å har vi
 

[ _ ] tagIt en lang och lat semester I detta fina
 
och varma sommarväder.
 

Vi hoppas att Ni andra också har det.
 

Byalagsbor: l\1issa inte styrelsemötet tisdagen den 29 juli 19.00 på Per Nygrens 
altan. 

Ordf. Christer Nyman 
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Carina l\1elin
 
060-138302
 

NU finns Folksam närmare Dig! 
Varje tisdag finns Carina Melin hos Fonus i Timrå, 

S:a Köpmangatan 9. Tel 5734 06 

Boka besök för: * ekonomisk rådgivning, * gåvo- och arvssl{atteplanering, 
* försäkringar, * sparande mm 

Måndag, onsdag - fredag endast tidsbokade besök 

KALENDERN!!
 
Kom gärna med inslag. 

arrangör platskl aktivitetdatum 

Se kommande annonsering Ljustorps lPHundutställning3.8 

Lj ustorps S-förening BjörkängenFamiljefest11 - 15 9.8 

Ljustorps S-förening BjörkängenDans21- 019.8 

PRO Bygdegården17.00 Surströnlmingsfest15.8 

Bredsjön - Slättmons byalag Surströmmingsfest Bredsjön16.8 

Ljustorps Rödakors Bygdegården23.8 19 - 01 Surströmmingsfest 

Ljustorps S-förening Surströmmingsfest9.9 19.00 Bygdegården 

PRO13.00 Modevisning mm Bygdegården16.9 

!J~"·.Y>lo""""'~""iI'J.~Vt.~~~~"j'j,."Qi.~v.v.~vsr:."'~~V'.N'.Y>E.">U~"Z~"l"""·"'·""""''I&.··,Z'''''&''''iY.b. ';N',., "' '>! "iL T.v.·;. ~'a·.·~'oY~ ·.#~·.·.~.·-'!>"1". ·A..".~ Y..v... v.·~=-..v.· T y;,V.""~'N5. 'Y'~~~~ 

Vargknösnvtt~~ :I ~
 ~S - LAGFORS BYALAG w ] Ås-Lagfo,rs byalags t ...ditio~el~a grillfes~, gick av 
Jstapeln lordagen den 14 .Ium pa Vargknosen 

(numera rikskänd) vid Lagforsbadet. 
Ett trettiotal hängivna entusiaster ställde upp och därmed mer eller mindre invigde vårt nu röjda 
och nya sommartillhåll för byalaget m. fl. Det kändes så även om Valborgselden tänts där. 
Lite kylslaget~ men den stora grillen och samtligas glada humör värmde. Festkommitt'en hade fixat 
kaffe och tårta~ samt en klurig frågeslinga. Dom bör få en stor eloge för arrangemanget och kanske 
ännu större för engagemanget. 
Ingen misströstade~ alla erhöll vinst i frågeslingan. Framåt småtimmarna skingrades byalagsfolket 
och ser nu fram mot nästa trivselkväll i höstupptakten vid bagarstugan. 
Pennfäktar-Totte 
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30 - 70 % 

På kläder och skor 

Välkommen in! 
Glöm ej! 

Inlämningsstlillc mr I{cmtviitt 
Pensionärsrabatt 

Öppet:
 
vardagar 10 -18 lördagar 10 - 14
 

Köpmangatan 47 * Tel & Fax 580780
 

fo!< ~.~ ~~ ~% f~ ~.~ ~.~ ~, %' f~ fl~ f~ ~, ~.~ ~~ ~, f;~~--------~~-----~
~~ ~% 

~, Herbalife! ~\ 
jo~ V'll D o "k bl" II b o ~%~, I U ga ner I VI t, I piggare e er ara ma ~ ~ 

~~ b"tt' ? ,,~ 
~, a le. . 1\ 
~~~ Här finns produkter som kan fvlla Dina ~2" 
~" • ~">
jo~ behov. ~% 
~, Ring för infOl'mation ~ ~ 
~~ ~~ 

~, Marianne Persson, fristående Herbalife- tl~ 
l'% d' 'b " il'%fil; Istn utor, ~% 

{\' 060-823 23, 824 23, 070-54 824--c99 ;~ 

1'>"0;> "'''''' "''''''' il'''I$ 1""0;> "'~ i<~ 1''''''' i"~ I'>~ !""~ !"'8l> "'~ ,,~ i<~ 1''''''' il'~ 
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~. DIN sportaffär på orten! ~ 
Cykel; jogging, fiske, fotboll 

Öppet 
Vardagar 9.00 - 17.30 
Lördagar 9.00 - 13.00 

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
 
I LJUSTORP
 

Söndagen den 20 juli kl. 18.00 samlades strax under 20 personer vid
 
Bygdegården, som hörsatnmat vår inbjudan till HEMLIGT MAL.
 
Färden startade och bilkaravanen hatnnade till slut på Bogrundets Plantskola.
 
Där 111öttes vi av Gunnar Höglund son1 tillsammans med Arne Öhgren var årets
 
arrangörer av HEMLIGT MAL.
 
Stefan Svedin på plantskolan tog hand om oss för att informera om deras
 
verksamhet. Det var överraskande, för lnånga av oss, hur stor plantproduktionen
 
är. Härifrån levereras plantorna till huvuddelen av SCA:s behov, san1t till många
 
privata skogsägare.
 
Vi förevisades fröets väg från fröplantage, processen att ta fran1 fröet ur kotten,
 
den maskinella frösättningen i plasthylsor och utsättning i växthus och därefter
 
på friåker.
 
Kvällen avslutades med medhavd fika. l satnband n1ed detta fick var och en
 
några tall-, lärk- eller cOlltortaplantor att plantera därhen1ma.
 
En trevlig kväll!
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Ramverksta'n Hässjö k:a 

Ramar in litografier, oljor, sydda, posters, akvareller, 
etsningar, brudfoton & lådinranlningar 

Inranlningar 30% rabatt 

Lager på litografier på ett 70-tal kända konstnärer
 
Original av
 

Jöran Nyberg, Arvo Luik,
 
Vivianne Larsson, Anna-Moa Nordström m.fl.
 

Öppet:
 
måndag - fredag 12- 19
 

.:::. 
I
I I 

lördag 10 - ]3
," '. i~~·· . . ". :~:"'". . :"II 

:: 
Tel 060 - 430 20 + ~
L_ 

II 

~ ABF Sundsvallsorten
 
Vi har semesterstängt
 

fram till 4 augusti.
 
Välkomna då
 

med Era önsl{emål om cirklar
 

Ha en fortsatt skön sommar. 

Vi organiserar cirklar och kulturprogram, 
framförallt i samarbete med medlems

organisationer men även med/för allmänheten. 
Du är välkommen att besöka oss både personligen 

och på telefon. Så berätta vad Du har för 
önskemål och vi försöker lösa det tillsammans. 

Välkommen att kontakta oss!
 
ABF Sundvallsorten
 

Sundsvall tel 64 1060 fax 17 1020 
(Timrå tel 58 04 66 fax 57 25 43) 

E-post abf(@sundsvall.abf.se 

'-------------------' 

BYGG &. INREDNING 
SUNDSVALL 

Vi utför allt inom bygg,
 
nybyggnad, om byggnad eller
 

tillbyggnad.
 
Snickeri, kakel & klinker, el,
 
vvs, byta ditt kök eller vad
 

Du önskar.
 
~\ \\Ilflj~@ 

;\ .~-

Vi utgår från Söråker och har 
vårt största arbetsområdet inom 

Timrå kommun. 

Patrik Lundman 
420 88, 070.;.534 94 81 
www.plbygg.se
'--------------15 
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LJUSTORPS FÖRSAMLING INFORMERAR
 

Kommande musikkvällar' och Gudstjänster
 
Under sommaren är det förutom gudstjänster, många musikkvällar. Passa på att åka
 

runt i vårt vackra pastorat och lyssna till skön musik,
 

Lördagen den 26 juli Skeppshamns kapell kl 18.00, sommarmusik med Lars-Åke Melin 
Söndagen den 27 juli Laxsjön k11S.00 Gudstjänst 
Torsdagen den 31 juli Strandbo kIIS.OO, Lögdö kl 19.00 
Sommarmusik med Ralf Nordlander 
Lördagen den 2 augusti Sörsidan, Tynderö kl 18.00 Sommarmusik med "Delta 7" 
Söndagen den 3 augusti Lagfors kyrka kl 18.00, Gudstjänst 
Söndagen den 10 augusti sammanlust till Båtsmanstorpet kl 11.00, Gudstj~inst 

Söndagen den 17 augusti Ljustorps kyrka kl 18.00, Gudstjänst 
Tisdagen den 19 augusti SURSTRÖMMING i församlingshemmet tid meddelas senare 
Söndagen den 24 augusti Ljustorps kyrka kl 11.00, Söndagsmässa 
Söndagen den 31 augusti Sammanlyst tiII Skeppshamn kl 12.00, 
Söndagsmässa med Lions 
alt Strandbo kI1S.00, Söndagsmässa 
Söndagen den 7 september, Ljustorps kyrka kl 11.00, Seniorsöndag 
Läs predikoturerna, ändringar kan förekomma! 

Nu har flyttlasset gått och när ni får Ljustorpsbladet i er hand så har jag förhoppnings
vis börjat packa upp nere i Norrtälje och gjort det lite beboligt, det är förunderligt hur 
mycket som jag har samlat på mig, trots att jag tycker att jag har rensat för varje gång 
som jag flyttat. Kartong efter kartong har jag packat, som då sedan ska packas upp. 
Jag vill rikta ett stort tack till er Ljustorspsbor för den tid som jag fått vara er präst, ni 
har mött mig med öppenhet och v~irme och genom det stöttat mig i mina två första år 
som nybliven präst, visserligen hade jag arbetat ett år som präst när jag kom hit till er. 
Men under det första året hade jag handledning av Eva SundeIin Isaksson, en person 
som jag nu kommer att arbeta i samma stift som. 
På Hembygdsgården när jag predikande för sista gången, som anställd komminister, så 
gav jag till dem som var där; två saker, jag gav den 7 dagen i skapelseberättelsen, med 
det menar jag att vi har behov av vilodagar, jag gav också psalm 90. Blott i det öppna 
har du en möjlighet, jag har en önskan om att ni ska fortsätta att bara så öppna som ni 
har varit mot mig, läs skapelseberättelsen, där Gud delar upp arbetet P~l olika dagar och 
vilar på den sjunde. Läs psalm 90 och ha dem som tankeord från mig. 

Jag önskar er alla Guds rika välsignelse! 

Eva Broo 
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LJUSTORPS FÖRSAMLING INFORMERAR
 

FÖRSAMLINGSBOR OCH KYRKORÅD RIKTAR ETT STORT TACK TILL EVA BROO FÖR DEN
 
TID HON TJÄNSTGJORT I LJUSTORP.
 
TORSTEN BERGLUND VIKARIERAR PÅ TJÄNSTEN OCH I PASTORATET FR O M AUGUSTI
 
TRE DAGAR I VECKAN.
 

Numera finns det ett bårtäcke i 
församlingen. Täcket 
förevisades vid gudstjänsten den 
18 maj-03. 

Det kommer att förvaras i 
bisättningsrummet, som en 
prydnad på väggen då det inte 
används. 

SOCKENSTUGAN 

Sockenstugan är på sommaren öppen 
för allmänheten måndag till och 
med fredag under dagtid. 

Hembygdsföreningen har lånat ut 
gammal skolutrustning och vi 
försöker påminna om den gamla 
skolan. Dessutom fmns det 
möjligheter att koka sig kaffe under 
besöket. Vattenkokare, kaffe och 
tilltugg finns i det högra rummet. 

OlofUlander har vänligen försett 
sockenstugan med gamla skolkort, 
som fJnns att beskåda. Försök hitta 
igen er själva eller gamla 
klasskamrater. 

En bänk är beställd för att ställas 
framför sockenstugan, men har ännu 
inte kommit. 

Lagfors kyrka har saknat ljuskronor sedan stölden där för 
några år sedan. Nu i juli installeras tre nya kronor i svart 
konstsmide. Kronorna har tillverkats av Isac Lindkvist 
Reis i Järna. 

IDROTTSFÖRENINGEN OCH 
FÖRSAMLINGEN INBJUDER ALLA 
LJUSTORPSBOR TILL GRATIS 
SURSTRÖMMING I 
FÖRSAMLINGSHEMMET ELLER 
PARKEN (BEROENDE A V VÄDRET) 
DEN 19 augusti MELLAN KL14.00
19.00. 

ADRESSEN TILL FÖR
SAMLINGSHEMMET 
ÄR NUMERA: 

ROGSTA 111 

Kyrkorådet framför ett stort 
tack till Torsten Sundberg för 
det fIna fotografIalbum, som vi 
tatt. 
Bilderna är från kyrkans 
återinvigning 1992. 
Bilderna förvaras på 
församlingshemmet. 

ÅRETS SENIORSÖNDAG BLIR 
DEN 7 SEPTEMBER. 
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