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ALLMAN INFORMATION
 

NÄSTA TIDNING 
STOPP OCH UTSKICK 1ANNONSKOSTNADER för 20041 

Nr5 10 sept 25 sept 

Nr6 5 nov 20 nov 

Radannons 32:

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

Föreningens Postgiro
 
86 11 24 - 6
 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNAD
 

Pris Exkl. moms Inkl. moms 

. 3.000~~ 

1.500:

750:

Radannons 128:

1.200:-

600:;. .. 

160:

Inkl. momsExkl. momsPris 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER 
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR 

STOPPDATUM!! 
Är fortfarande tacksam om jag får in 
ERA bidrag lagomt till stoppdatumet. 

Hanteringen blir liksom mycket 
enklare då ... 

ADRESSEN TILL "RED": 
Marianne Persson 
Björkom 130, 860 33 BERGEFORSEN 
060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 824 99. 

(e-post: bjorkom@mail.bip.net) kaos för tillfället 

FAX 060 - 823 23 
HIT SKICKAR NIALLTNI VILL HA MED I TIDNINGEN..... 



Ljustorps Byutveckling
 

Styrelsen 
Så har en del av sommaren gått och vi har lund, Mats Englund, Greta Forsberg och Ordförande: 
upplevt både sol och regn, mest regn om 
man ska vara ärlig. Det är inte så många 
dagar som vädret har tillåtit att vi har solat 

Lena Gröning i etern. Det var roligt att lyss
na på dessa Ljustorps människor i radion när 
dom berättade om vår bygd. Mer sånt! 

Erland Nordström 

Vice ordförande 

och badat i Röjesjön, något vi blev bort Just nu är väl annars det aktuella i sommar 
Helene Söderlund 

skämda med att göra ofta förra sommaren. att amiren skall lägga ner efter 140 år. Vi Sekreterare: 

Under sommaren har det varit en hel del vill tacka familjen Sjöström för det år som Björn Andersson 

aktiviteter i Ljustorp. Bygden lever tack de haft affären i vår bygd och önska dem Kassör: 
vare ett aktivt och rikt föreningsliv. Det lycka till i framtiden. 

Lena Liljemark 
har varit en familjedag på Björkängen i 
socialdemokraternas regi, det har varit 
både Midsommarfirande och Hembygds

Det är med stor sorg vi ser nedläggningen, 
Ljustorp behöver en affär. Undersökningar 
visar dessutom att det finns ett tillräckligt 

Ordinarie: 

Cecilia Englund 
dag i Hamre och mycket mera. Sen har ju underlag för att bedriva affär här i bygden. Tauno Sampala 
Fisken öppnat, så av vi kan njuta av deras 
goda våfflor. Glöm inte bort att göra ett 
besök. . 

Naturligtvis hoppas vi fortfarande på att hit
ta en lösning tillsammans med övrigt före
ningsliv i Ljustorp, så vi återigen skall ha en 

Suppleanter: 

Fernilla Sjöström 

Som en trevlig överraskning efter förra affär i bygden. Anna Nygren 

numrets upprop för "Hem till byn" så blev Lena Sellstedt 
Ljustorp med i hem till byn i Radio Väs
ternorrland. Vi kunde lyssna till Christer 
Nyman, Arnold Tunström, Eskil Söder-

Med hopp och sol och bad 

kr/and%rdJtröm 

Marie-Louise Edström 

.Åsa Magnusson 

Elvy Dahlin 

Bredband i Ljustorp 
Till hösten måste vi i bygden tillsammans undersöka och informera kring intres Ny adress på 
set för bredband. Det kommunalt ägda bolaget Servanet planerar att börja dra ka Hemsida ! 
bel till oss under 2005. Nu är det upp till oss att ligga på för att få statliga medel 

Vi har nu flyttat vår hematt räcka så långt som möjligt. Vi återkommer med informationsmöte under hös
ten. Det vi vet idag är att kabel redan beslutats att dras fram till Kyrkberget och vi sida till den nya adressen. 

får hoppas att det går att få stamnätet åtminstone en bit till. Undan för undan kommer 

vi att anpassa den nya siMedlemsavgifter för 2004 Syftet med föreningen 
dan för bygdens behov. Enskild 50 :- / år Vi vill initiera och stödja och påverka 

Familj/Företag/förening 75:- / år I utvecklingen inom Ljustorp. Vi vill Ring Inga Englevid för 
Insatsmedlemsskap 100:- vara en röst för både privatpersoner, fö

mer synpunkter 822 60 
Insatsmedlemsskapet är personligt och reningar och företag i Ljustorp kring 
betalas en gång, sen tillkommer med- I övergripande frågor som be.rör oss alla. I http://www.ljustorp.se 

lemsavgiften varje år. ~ 

Ljustorps Byutveckling 
PG 86 11 24-6 
Org nr: 769600-9476 

Kontaktperson Erland Nordström 060-823 19 
Mail: byutveckling@ljustorp.se 
Hemsida: http://www.ljustorp.se/byutveckling 

Adress: 
Lövberg 124 
86033 Bergeforsen 
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Ljustorp.se 

Nu kör vi igång med vår egen Ljustorpsportal 

ljustorp.se: kommer att vara tillgängligt för alla som bor och verkar i Ljustorp. Här kommer det dels
 
att finnas allmän information om Ljustorp och sen kommer det att finnas länkar till all roretag, rore

ningar och privatpersoner som vill länka in sig. Dessutom erbjuder vi också webbhotells plats så att
 
du kan lägga in din sida rent fysiskt här hos oss. För att bara länka till din sida kommer vi naturligtvis
 
inte att ta betalt, men om du vill ligga på vårt webbhotell och ha ljustorp.se som din adress och e-post då
 
kommer vi att erbjuda detta till själkostnadspris för privatpersoner, företag och föreningar i Ljustorp.
 
Din webbadress blir då t ex www.ljustorp.se/byutveckling eller www.ljustorp.sellena och din e-post
 
blir t ex. byutveckling@ljustorp.se eller lena@ljustorp.se
 

Årsavgift ror webbplats med max 2 mb med en e-postadress: 200 kronor/år inld moms
 
Du gör din sida fårdig och skickar materialet till oss och vi publicerar det. Max 1 uppdatering/månad.
 
Begränsat antal.
 

Egen FTP access och tillgång till 10 mb: 450 kronor/år inkl moms
 
Du kan uppdatera din sida så ofta du vill med egen anslutning.
 

När du tecknar abonnemang hos oss så får du först skriva på ett kontrakt där det som vanligt finns en del
 
finstilt information som du bör läsa igenom. Vi köper tjänsten aven leverantör och är i vår tur bundna
 
av avtal både med dem, kommunen och till att hålla Svenska lagar på sajten.
 

Alla byalag,och sektioner inom 

Byutuecklingen kommer att få 

publicera material med max 1 mb 

gratis på Ljustorp.se. Kontallta 

Lena Liljemarll för mer information 

tel 822 22 eller portal@ljustorp.se 

Intresserad skriv till: portat@ljustorp.se 
Ansvarig utgivare: Ljustorps Byutveckling 

mailto:portat@ljustorp.se
mailto:portal@ljustorp.se
mailto:lena@ljustorp.se
mailto:byutveckling@ljustorp.se


•• •• 

Efter succen med försommarens
 
Blom / busk / plant-bytardag på lP,
 

kör vi en repris, för höstblommor och
 
alla som delar sina perenner i höst.
 
12 september kl. 14.00 - 16.00
 

"Som vanligt" blir det på lP
 

tf $;~~

~q\l/o 

~ 
~i3~ 

. p~~1t 

Köp en lott för 10 kr.
 
Lämna, byt, ta plantor
 

av hjärtans lust
 

Även denna gång har vi fina vinster i
 
blommans tecken.
 

Märk Era plantor med: art, färg, höjd,
 
.läge, skötsel...i den mån du kan förståss.
 

Fika 10:

HJARTLIGT VALKOMNA
 



Ljustorps "playa" Röjesjön
 
Årets SOllllllar har kanske 
lett till att besöken har va
rit iårre, men de gånger 
man är där är det lika fan
tastiskt som vanligt. 

Ljustorpsbladet passade på 
att besöka badet en av de hit 
tills finaste dagarna och bad
platsen var som väntat fylld 
av skrikande barn och solan
de föräldrar. En badgäst mät
te temperaturen och påstod 
att det var 20 grader, vilket 
många andra tvivlade på. 
Härligt och svalkande var det 
i alla fall att ta ett dopp. Bar
nen verkade inte besväras av 
temperaturen, utan dom var i 
och busade flera timmar. 

kar hekänner att han mest är Dessutom borde det fixas omUppe vid badet ligger bland 
till Röjesjön på vintern. Sonen klädningsrum igen. - Annarsannat Annika Sjöberg och Siv 
Oskar Westerlund 7 år där är nog toan viktigast när manBackman från Ljustorp. Dom 
emot besöker badet ofta och är här med barn, just nu finnsberättar att det är härligt
 
tycker att det är bra. -Fram det tyvärr ingen dörr, avslu
med närheten till badplatsen
 
förallt är det bra att man kan tar han.
och perfekt att det alltid finns
 
gå långt ut, säger han. Pappa
lekkamrater till barnen. - Det Ludvig Mattson 4 år tyckerLennart tycker att det skullefinns alltid någon som dom att det är ganska bra att vara vara kanon om det kunde finkänner när man kommer hit. vid Röjesjön, men det är kallt nas gungor vid badplatsen, så 

i vattnet. Den här dagen hadeLennart Karlsson som kom att barnen har något att göra 
det därför inte blivit någotmer för att hämta sin son Os- när dom ledsnat på att bada. 
dopp för honom. Det verkar å 
andra sidan gå alldeles ut
märkt att busa på stranden 
också. 

Längst uppe på gräset ligger 

vall. Dom berättar att dom 
hittade Röjesjön när dom var 

~~;_-::i=;;~:'7;;';'~"~:~';:::::::~;~:~ hit och tittade på en stuga för 
~~~~~~~~i~illlii!~~~;~~~~~!~JII~~~llfummenW~dhfrånsun~-~

några år sedan. -Efter det 
brukar vi åka hit då och då, 
berättar pappa Lars. Sonen 
Sebastian och kompisen Rick
ard Lampinen avlutar med 
att säga att badet är "helt ok" 
och lagom stort. 

Låt oss hoppas på fler härliga 
bad dagar innan skolan star
tar igen och sommaren går 
mot sitt slut. Vi ses i Röje ! 
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Ljustorps Idrottsförening 
Viktig infonnation till ansvariga för .
 

.... A-laget, ungdomslagen, fritidsgården och skidsektionen.
.. .. 
GLOM INTE ATT LAMNA IN 

AKTIVITETSBLANKETTERNA 
SENAST DEN 

5 augusti 

BILBINGO
 
Torsdagar kl. 18.45
 

Kassan öppnar kl. 17.30
 
Välkomna 

För Er som vill paddla kanot i Ljustarp , även grill och 
övernattningsplats kan ordnas. Vi hyr ut Canadensare med 
utrustning och ordnar med transporter. 

V, HYR UT TILL BRA PRI8EIt 

LJUSTORPS IDROTTSFÖRENING 
Ring oss fOr mer infonnation 

06082186, 0703400 117, 06082403
 
ljustorpsif@),tclia.com
 

---&justOJPS IFs Minnesfo~ 
Gåvor som slUinks ti.f( denna fond går 

tiff-jöreningens U1t9t:fomsverlisamfict. 
När Ni vi.ff använda Er av denna fond 
så ring ti.f! IF-kansfi 06082186. 

Sätt in vagTitt 6efopp på 
postgiro 374020-6 ~
 

Ljustorps IF 
Mellberg 3107 86033 BERGEFORSEN
 

Tel. 060 821 86,82403,
 
070 34 00 117, 0702983184
 

www.svenskidrott. seN/1justorpsif 
ljustorpsif@telia.com 
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BYGDEGÅRDS SIDAN
 

Wi1ID~®IJUi)[]i]i)®lill 

~[}U~ 

OOW®@k~®~}[?@J@au 
11~-':~:;~?;;;;:~{i;;~~~\Ji~c'§ ~~,,['~:;r:']"'·y"··.·., "'''''. 

Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - 1 
BOKNINGSTELEFONER: 
060 82186, 060 824 03 ,
 
07029 83 184
 
anläggning 070 34 00 117
 

Vaktmästare 070 28 83 147 



Affären sjunger på sista versen !
 
Efter 140 år är afIåren i Ljus
torp på väg att lägga ner. Det 
är en epok som går i graven 
och Ljustorpsborna mister 
sin sista afIår. 

Per Sjöström den nuvarande 
ägaren har drivit affären sedan 
1996. Hans far Pelle dog 1995 
och sedan tog han över. När Per 
tog över blev han den fjärde ge
nerationen som drev affär i Ljus
torp i rakt nedstigande led. 

Per berättar att det har varit tuf
fa år. Omsättningen har minskat 
under åren, även om det har gått 
lite upp och ner. Sommaren har 
alltid varit en bättre period. Per 
säger att det roligaste under 
åren har varit att betjäna tack
samma kunder. Jobbigast har 
det varit att alltid vara låst. -Jag 
har inte haft någon riktig semes
ter sedan 1995, berättar han. Per 
som bor i Sörberge med sin fa
milj, vet inte riktig vad han ska 
göra i framtiden. -Det blir nog 
ingen mer affär i alla fall, säger 
han. Eventuellt funderar han på 
att flytta till Ljustorp så små
ningom. Brorsan håller ju på att 
renovera huset mitt emot affären 
och ska flytta hit så småningom, 
berättar han. 

Ulla Sjöström, vars man Pelle 
drev affären länge, började i affä

ren på 80 talet. Före det var jag 
hemma med barnen, berättar 
hon. -Hon säger att hon varit in
ställd på nedläggning länge, så 
det känns inte så jobbigt. Tider
na förändras. Det hade naturligt
vis varit roligt om det hade gått. 
Det är ju tråkigt att butiken 
läggs ner i byn. Efter nedlägg
ningen skall Ulla gå i pen
sion. ---Jag har så mycket att 
arbeta med både inne och i träd
gården, så jobb kommer jag att 
ha, säger hon. 

Det Ulla tycker har varit roligast 

genom åren är att träffa folk. 
Dom flesta kunderna är väldigt 
trevliga. Det jobbigaste däremot 
är att man aldrig är ledig. Man 
hinner aldrig göra det man själv 
vill, för affären går alltid i första 
hand. Oftast har man bara haft 
en veckas semester på sommaren 
och i år har det inte blivit någon 
semester alls får någon av oss. 
Per har ju familj och fyra barn så 
han har ju egentligen fullt upp 
hemma också, avslutar hon. 

Anledningarna till att affären 
läggs ner är många. Det utlösan
de var nog reAs nya krav på da
takassor, större ytor och speciell 
utrustning. Det finns inte råd för 
sånt i en liten butik. Dessutom 
har mycket utrustning i affären 
gått sönder och det som inte gått 
sönder än är gammalt. Det krävs 
mycket nyinvesteringar och det 
finns det inte heller pengar till. 

Småbutikerna har det svårt. Det 
krävs högre omsättning och en 
hög köptroheten för att man ska 
lyckas, säger Per 

Mfären stänger någon gång un
der hösten. -Vi kör så länge det 
går. Om många stöttar oss och 
handlar, så kan vi hålla ut ett 
tag till. Men stängning blir det 
tyvärr förr eller senare, avslutar 
Per. 



GRATTIS 
Carl Juhlin 

På 1 årsdagen 
den 21 augusti 

Önskar 
Mamma, pappa och storasyster Marie 

Tack 
Till Lena och Roland m.fl. för en trevlig eftermid
dag och kväll då vi blev inbjudna till släktträffen Ni 
hade på Bergmans torpet. Surströmming, tårta, 
KjelIs frågeslinga, vackert väder, Stures dragspels
musik och en massa glada släktingar och grannar. 
Tack från Christer och Vivianne 

Kunskapsbanken. 
Missa inte att vara med i årets utgåva. 

Ring, skriv eller maila till: 
Erland Nordström 823 19, 070-63823 19, 

erlandnordstrom@hotmaiI.com 

"Kvällsmamma" 
Finns Du som kan vara vår dag
mamma på kvällstid, ca 16.00 . 
20.00 några kvällar i månaden. pga 
att jag studerar i Östersund och 
pendlar dagligen. 
2 glada tjejer 3 och 7 år, vilka är på 
dagis/fritids till 16.00. 
Behöver hämtning och passning 
franl till 20.00. 

sak är väl att nyttja parken för trevligheter, men att 
sabba för att man inte orkar bära sina saker utan 
måste köra bil ner. Dåligt. 

Pernilla 070-352 31 16 
Hasse 073-801 68 44 
Bostaden 060-404 11 

Kattungar till salu 
1 hona och 1 hane, födda i slutet av 
April. Kolsvarta. 
Telefon 822 22 

Fiskens väktare. 
Tackar väldans mycket för alla fagra 
blomster som 
LJUSTORPS 
TRÄDGARD 
sponsrat oss 
med. 
Tusen tack 
Per 

Åter en, 
nej två födelsedagsnålar. 

Först Ingrid i augusti, 
sen Annette i september. 

Ett STORT grattis till er 
båda önskar resten av oss 

synålar. 
Doris, 

Vivianne 
Marianne 

""""""Il"""IlIl"Il""": '-, :..,.............,...."!J1I
..,.. ,,.. .. ,.,....Vet du vad som är på gång i
 
Ljustorp?
 D DAGENS ROSOR D:: RODA KORSET 

En hemsida som visar 
oD 9- F o t • D..: BLOMSTERFONDEN 

kommande evenemang D"1:. ar are s 1:.. D" PO 56 9655 - 4 
i Ljustorp. D sommartjejer på Dl Tel 823 64 

http://www.ulander.com/ g "Fisken" g:: ,,,, ,, ,..,,,, ,, ,, ,,,,..,".1ljustorp 

'-----------------! "lJIJ"Il""IlIllJIlIl""IlIJ" DAGENS KAKTUS 
Får dom som fredagen den 23:e 

juli, trasade sönder staketet ner till Björkängen. En 
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Äta ute??
 
Möjligheten att göra det ligger inte långt borta. 

I lunchrestaurangen 
kan Ni äta dagens rätt 9.00 - 14.00 

Restaurangen 
öppen vardagar 11.00 - 20.00 

Helger endast bokning
 
Fullständiga rättigheter
 

Strömfisket har startat igen!
 
Zon 1 & 2 bokas
 

endast på sportfiskekontoret: Hotell Laxen
 

Ring för info och beställning 

FRITIDSGARDEN! ! 

Speciellt till Er föräldrar som
 
har barn som besöker
 

fritidsgården:
 
Eftersom gården är föräldra
 

baserad och öppettiderna styrs
 
av frivilligt arbete så behövs
 

DU!!!
 

Ring nån av oss nedan och
 
anmäl DITT intresse att vara
 
medverkande till att "gården"
 
hålls vid liv och förblir aktiv.
 

Uppstarten blir i år den 

3:e september och 
naturligtvis i VAR lokal. 

Så hör av ER så fort som 
möjligt, för "först till kvarn" får 

välja dag först. 

Styrelsen:
 
Sari Kankaanoja 811 05
 
Marianne Persson 823 23
 

060 - 570623 
Fax 060-57 80 33 

Information från Hässjö Byalag 

Se fram emot: 

Hässjö - Ljustorp - Tynderö 

Konstrunda 

Se separat annons i "bladet" för mer information 

Alla hjärtligt välkomna!! 
Funderingar? Ring Tord 430 20 

Anna-Karin Wallgren 831 55 
AnnaCarin Högstedt 823 43 

Ulrika Moberg 831 21 

ltal1
l,"

0..821 64 · 070...3767041 

Tapetsera eller lllåla? 

Ska Ni 
bygga nåt till 
våren/sommaren? 
Utan ritningar? 
Ring Marianne 
823 23, 824 23, 
070-54 824 99 

Uppskattat vid regn 

När det regnar och man 
är ute, är det bra att ha 
med en plastpåse att 
stoppa det regnblöta 
paraplyet i. Det brukar 
vara uppskattat av många 
bekanta, butiker och med
resenärer på bussen. 

Alla typer av målnings
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till 
ortens målare 

9 



Berömda våfflor å "Fisken" 
Tidigare har det varit många 
besökare som har varit fiska
re och nu står den andelen för 
ca 40%. Vilket visar att vi fak
tiskt börjat få hit även lite 
andra turister. 

Sen är ju naturligtvis Ljus
torpsbor en stor del av kun
derna. Det här är ju enda 
gången på året som det finns 
ett Cafe i bygden, så många 
passar på. Framförallt säljer 
vi mycket glass till Ljustor
parna, skrattar hon. 

!!I
. Det har fungerat fantastiskt 

--"~_.C" bra med sommarjobbarna. 
Dom som har varit här har 
varit jätteduktiga. Däremot 
har det varit svårt att få ihop 

"Fisken" är Ljustorps turistin folk att ställa upp till helger
formation och sommarcafe. na. Där är nog tyvärr erfaren
Verksamheten drog igång heten att det blir svårare och 
1997 och har sedan dess ut svårare för varje åt. Vilket är 
vecklats vidare får varje år. synd, eftersom det är ett mås

Det kommer mycket turisterFörutom cafe och turistinfor te får att kunna hålla verk
framförallt från inom länet,mation har man gåbingo, lot samheten igång, avlutar hon. 
men det händerterifårsäljning, loppis och 
även att dethantverk från bygden. 
kommer folk
 

I år öppnade verksamheten från utlandet.
 
den 28 juni och kommer att Dom flesta som
 
fortsätta fram till den 15 au kommer ser oss
 
gusti. Öppettiderna är 12-18 aven slump, när
 
varje dag. Under vardagarna dom åker förbi,
 
är det Marianne Person och berättar hon. Vi
 
olika sommarjobbare som be har ju inte så
 
tjänar besökarna. Under hel mycket mark

gerna är det ideella krafter nadsfåring. Sen
 
som ställer upp och gör att har vi ju en hel
 
bygden kan hålla verksamhe del återbesökare
 
ten igång. som kommer hit
 

varje sommar för 
Marianne berättar entusias att njuta av våra 
tiskt att: - Bättre jobb kan goda våfflor. Det 
man inte ha, positiva männi är så roligt att vi ' 
skor och mycket omväxling. har börjat bli 
Besöksantalet varierar mel omtalade för 
lan 10 och 40 personer under våra goda våff
en dag, det är mest slumpen lor, sprudlar Ma
som styr om det är lite eller rianne. Många
mycket. Vädret verkar fak återvänder hit 
tiskt inte spela in så mycket, <. . " just för den sa
tillägger hon. Därför är det kens skulL 

inte heller sämre än i fjol, 
trots det dåliga vädret. Tvärt
om är det faktiskt mer folk 
som besöker oss i år. 

Marianne redo att servera nya kunder 
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Fisken 
Loppis 

I år har vi faktiskt fått lite påfyllning, tack alla välgörare.
 
Många har besökt "världens minsta loppis" i år, men det finns
 
fortfarande en hel del kvar att fynda.
 
Håller Ni på som bäst med sensommar-höst rensning i skrymslen och
 

vrår; hittar diverse småplock, än är det inte för sent att "dumpa" det till vårt loppis. ring Marianne
 
Persson, 823 23, eller lP 824 03) vi kan ev. även ombesörja hämtning.
 

Hantverk har vi också en hel del av i år, jättekul. Tack till er som vill "ställa ut" hos Fisken. 
I Det har även här varit en del försäljning. 

Frivilliga helgjobbare; vill verkligen TACKA ER som ställer upp, det gör att
 
även jag får en och annan dag att vara ledig på.
 
Tack Hervor, Torsten & Ann-Marie, Nina, AnnaCarin, Ann-Christine, Vivianne,
 
Lena, Marianne & Frank och slutligen ett tack till "mina" sommartjejer; Rebecka,
 

IJohanna, Susanne, Sofie, Sanna och Sofie, ni har varit otroligt duktiga och trevliga. 
Sök gärna hit igen nästa år. 

Vi stänger för säsongen söndag den 15 augusti. 
Ni hinner med att göra ett besök innan dess. .. 
Oppettiderna är 12.00 - 18.00, hela veckan. 

Hjärtligt välkomna är Ni allehopa.. 
:Marianne 

;=================;--ir=====-========:::-====:; 

Aterförsäijare för: 

CJ)i1~ OPanduro® butik 
HOBBY 

CD-R & DVD 
skivor 

Bläckpatroner
 
Lasertoner mm
 

RoS OSS tinner Ni.det, 
ell bra prIseremesta tl 

~
 

Vi tillverkar av Rundtimmer,
 
husstommar av varierande
 

storlek och form.
 
Bostad & fritidshus, härbren, bastu,
 
carportar, grillpaviljonger, båthus
 

och sjöbodar.
 

Timret svarvas av Norrländsk senvuxen gran 

Special: 
entre och brokviststolpar samt 

hängrännor i trä. 

Ring för mer info 
Kent 070 - 664 77 71 
Larsolof 070 - 297 25 32 11 



augusti / september BIBLIOTEKET öppet aug.ons.17-19 sep.mån.ons.kl.17-19 

Icke aktuella tidningar säljs för 5:-/s1. 

Är du trädgårdsintresserad ? Då har vi massor av lektyr för dej. Det finns om fruktträd, 
rosor, snickring för trädgården, dammbygge, hur man bygger trädgårdsmurar och 
mycket, mycket mer. 

Det finns om fiske, jakt , djurskötsel ,matlagning, m.m. 

Just nu är det inte så mycket böcker som kommer in på grund av se
mestertider. 

Men en bok kan jag skriva om av författaren STUART HARRISON 
" En förlorad sommar ". 

Adam Turner är känd som undersökande journalist och han brukar 
inte välj a för svåra uppdrag. Men när han onlbeds skriva om en 
märklig dödsolycka i sin barndoms hemtrakter tvekar han. För många 
år sedan försvann en ung zigenarf1icka spårlöst från dessa trakter. 
Adam hade skäl att misstänka sin bästa vän David för att ha samband 
med händelsen, men av loj alitet höll tyst om vad han visste. 

Nu återvänder Adam för första gången till den lilla staden i norra 
England. Det mesta är sig likt. Barndonlsvännerna bor kvar och 
David är numera gift med Adams förra f1ickvän- vilket skapar en 
farlig spänning då gamla känslor på nytt blossar upp. 

Medan Adam undersöker olyckan börjar han också nysta i det 
femton år gamla fallet med zigenarf1ickans försvinnande. Ibland 
korsar spåren varandra på ett oroväckande sätt... 

Två misstänkta våldsbrott, en vänskap med mörka underströnlmar 
och ett triangeldrama med oviss utgång, i "En förlorad sommar" 
kopplar Stuart Harrison greppet om dej från första sidan. 

VÄLKOMNA 
1'2 Vivianne 



HUNGRIG??? 
Nu har vi Infe bara korv! 

Pytt i Panna 39:

Köttbullar m. m0939:" 

Hamburgare 35;

Pizza 35:.
Alla priser inkl. 0.51 Läsk 

1orsbodaSaklart! ··öDoef 11((24 . 

Vi borrar och spräcker sten! 

Vi monterar jordankare! 

.. 
Aven mark och miljögeoteknik! 

Ring och hör! 
Geonorr Jordankartjänst 
Bredsjön 155 

860 33 BERGEFORSEN ? (Ljustorp) =-1 
Håkan Josephsson 070-530 6050 Bredsjön 
Stefan Edström 070-631 7000 Åsäng 

- -
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(?J~t~~.~.. Letar Du efter en allroundmusikant som ..1 
~ )~~J 
~' Sätter fart på kalaset. Rockar igång bröllopsfesten. Skapar 
( 

"NU är det REA!!" 

50 - 70 % 

rabatt på kläder och skor 

Välkommen in! 
Glöm ej! 

JnlämningsstäIIe för kemtvätt 
Pensionärsrabatt 

Öppet:
 
vardagar 10 - 18 Sommarstängt lördagar
 

(lördagar 10 - 14)
 
Köpmangatan 47
 

Tel & Fax 58 07 80
 

stämning på puben. Fixar öset på festen. Får kunderna att
 
minnas Er kundfest som en höjdare. Danskväll? Blandad musik
 
med midikompade låtar. Drar en Uggla eller en rockig Elvis.
 
Snubblar över 10cc. Plockar fram låtar av Barbados, Streap

lers eller Tom Jones och slutligen toppar det hela med en
 

och annan klassiker som garanteras känns igen!
 
Inte spelar så högt att öronen trillar av.
 

Alltid är glad och trevlig.
 

Kontakta då 

För bokn'ing ring.
 
Stig Arvidsson
 
070-3279982
 
060-80686
 

Eller via epost: stig@stiffe.com
 

Besök gärna min hemsida www.stiffe.com
 
Där kan du lyssna på STIFFE och läsa mer.
 

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
 
ILJUSTORP
 

Ljustorps Centeravdelning genomförde traditionsenligt resan mot HEMLIGT MÅL 
söndagen den 25 juli. (bra väder) vi samlades vid Bygdegården och därifrån åkte vi i 
bilkaravan mot okänd destination. Färden gick mot Åsäng - Stavreviken - E4 norrut. 
Vart i all världen var vi på väg? Undringarna i bilarna började hopa sig när vi svängde 
av mot Hässjö kyrka. Vid Bygdegården i Rolandsbacke stannade vi och två resliga 
män från Hässjö Byalag övertog guidningen och så småningom blev det stopp mitt i 
skogen. Här är det sa Sture Larsson. Vi klev ur bilarna och anslöt efter Sture på en 
stig in i skogen. Stigen gick i behagligt motlut en par 300 meter, med sedan blev det 
kraftig stigning i blockterräng. Efter en stunds svettframkallande klättring fick vi veta 
att vi befann oss på Brunäsberget med en bedårande vacker utsikt över Hässjöbygden. 
Flera berg i södra grannkommunen kunde också skönjas. Sture informerade om Carl 
von Linnes genomresa i norra Sverige på 1600-talet. Linne intresserade sig för under
sökningen av eventuella kopparfyndigheter i trakten och kom på så sätt till Brunäsber
get. Det finns en grotta på södra bergssidan - ganska imponerande som Linne också 
studerade. Han hittade även ett 20 tal orkidearter i området. Stures information om 
Linne samt diverse skrönor från bygden tillsammans med det medhavda fikat gjorde 
det hela till en trevlig och minnesvärd kväll. 

Lennart Tjärnberg 

L4 ... 
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M BBE" 
Ranlverksta'n Hässjö k:a 

Ranlar in litografier, oljor, sydda, posters, akvareller, 
etsningar, brudfoton & lådinramningar 

Inramningar 30% rabatt 

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

Jöran Nyberg, Arvo Luik,
 
Sofia Rustan, Lennart Lannfjäll nl.fl.
 

Öppet: 
målldag - fredag 12 - 19 

lördag 10 - 13 

Tel 060 - 430 20 

Blom - busk - plant 
bytardagen... 
Strålande sol men ack så blåsigt. Vi 
placerade oss strategiskt nog på gavel till 
omklädningsbyggnaden på lP, laddade till 
tänderna (nja nästan i alla fall) med 
blomskott och småplant av diverse sorter. 
Allt eftersom droppade blomsugna 
bybor in (dom vällde inte precis in) en del 
utan, men dom flest med egna "alster". 
Det diskuterades fram och tillbaka och hit 
och dit om placeringar, färger och höjder. 
Alltid snappar man nåt nytt. En lyckad 
dag tycker vi nog, men vi kommer nog 
igen till hösten, då med lite andra typer av 
blomster. 

Timråortens Med andra ord släng inga växter, tja ogräs 
förståss, utan spara dom till hösten Försäkringsbolag 
bytardag.

Vivstavägen 17, Telefon 060-416 56 
Datum 2004-09-12 kl. 14.00 - 16.00 
Tack alla ni som kom och förgyllde dagen 
med och för oss. 

www.sockenbolagen.se 

MOT MYGG!! ~ 
Ett bra och giftfritt medel mot mygg är att smörja hu- I 

den med lite majsolja. Insekterna håller sig bor~ LV_I_·v_ia_ll_ll_e_o_c_h_M_a_r__ia_ll_ll_e 15 



LmSTORPS FÖRSAMLING INFORMERAR 
www.ljustorp.just.nu 

GUDSTJÄNSTER 
1 aug kl18.00 Mässa, Christina Forsgren, Seth Hägglöv 

8 aug Sammanlyst till Båtsmanstorpet Söråker kl. 11.00 

15 aug kl. 18.00 Lagfors kyrka, David Fällman, Seth Hägglöv 

22 aug kl 11.00 Ljustorp, Christina Forsgren, Agneta Granlöf 

29 aug Sammanlyst till Lions kyrksöndag i Skeppshamn kl.12.00 

5 sept k111.00 Seniorsöndag 

12 sept 11.00 Lagfors kyrka 

19 sept 11.00 Ljustorp konfrrmandinskrivning, Linda Solem, Agneta 
Granlöv 
26 sept Sammanlyst till Tynderödagen kyrkan kl.11.00 

Avtackning av komminister Bruce 
Bringerud i Tynderö kyrka söndagen den Ljustorps församling och Ljustorps 
5 september k118.00 Idrottsförening inbjuder alla till den nu 

traditionella surströmmingen tisdagen den 17 
augusti mellan kl.14.00 - 19.00 Vid fint väder 
äter vi strömmingen i prästgårdsparken i annat 
fall inomhus. 

VÄLKOlVIJ\JA 

JULBORD I FÖRSAMLINGSHEMMET? 

I kyrkorådet diskuterade vi i juni möjligheten av att ge Ljustorpsborna (föreningar och 
enskilda) ett tillfålle att i en trivsam miljö avnjuta ett härligt julbord. Under sommaren har så 
Idrottsföreningen kontaktas för att se om vi har ett gemensamt intresse i saken. Så visade sig 
vara fallet och ett antal damer från byn har välvilligt lovat stå för serveringen och maten 
beställs via ett catering företag. 
•	 Kyrkorådet sammanträder i slutet av augusti för att ta definitivt beslut i frågan. 
•	 De tänkta datumförslagen för julborden är preliminärt 4 och 5 december samt 11 och 12 

december. 
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Sjöströms Busstrafik
 
i Lagfors
 

Göm inte bort att vi numera har
 
2 bussar att erbjuda
 

111ed 19 platser vardera
 

Förmedlar även större sällskap från 
20 - 71 personer 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet 

Välkommen att ringa för prisuppgift 

Lage Sjöström 
060 - 810 25 

070 - 325 76 90 

I'~ jo~ jo~ i"~ I'~ i"~ jo~ I'''''ll I'~ jo~. i"""ll i"~ i"~ I'~ i"~ jo~ i"~ 

~~ (l~ n~ n~ (l~ n~ n~ tt~ ~~ n~ n~ n~ (l~ n~ ~~ ~\; n~ 
i'~ i'~n\ Herbalife! n\;
d" Vill Du gå ner i vikt, bli piggare eller bara må d'~ 
~billre? .~ 

~"Här finns produkter som kan fylla Dina ~.~ 
~,~ behov. ~,~ 
~~ Ring för information n~.• ~n\ Marianne Persson, fristående Herbalife- d~

4" distributör 1~ 
4'~ 060-82323,82423,070-54824 99 ~,~ 
,.~ jo. i"""ll jo~ ,,~ I'''''ll jo. I"*" I'~ jo~. i"""ll I'~ jo~ I,~ ,,~ i"~ i"~ 

~~ 4~ n\ n~ n~ 4~ f1~ !1~ n~ f1~ tt~ ll~ 4~ 4~ ~~ 4~ 4~ 

Tynderö Svamp och Kryddbod
 
Centrumvägen 35
 
Söråker, tel 425 39
 

(J' 

Många goda grillnyheter 

Vi har ett bra sortiment på 
presenter och roliga prylar 

Välkommen 

Öppettider
 
Tis - fre 13.00 - 17.30
 
Lörd 11.00 - 14.00
 

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

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors Göran Andersson 845 12 

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 Pernilla Sjöström 82434 

Kyrkberget 

Från IeA, Öppomsvägen, Hamrevägen, Erland Nordström 82319 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen Herbert Svedlund 83079 

Åsäng, mot Viksjögränsen Mjällådalens Byalag 
L 17 



Högåstornet snart på plats igen!
 
n;' 

Högåstornet är ett torn på 
Högåsen i Fuske. Tornet 
byggdes av militären och an
vänds får militära ändamål 
och av bybefolkning som ville 
njuta av utsikten. Kring 96 
rev militären tornet till byg
dens förvåning och bestört
nIng. 

Fuskbäckens byalag med Stu
re Forsberg i spetsen har tagit 
tag i frågan och sökt ED me
del för att återigen bygga upp 
tornet på sin ursprungliga 
plats. 

Sture berättar att redan i slu
tet av augusti i år ska tornet 
vara på plats. -Ställningarna 
ligger här på gården och ska 
köras upp med skotare i veck
an. 

Arbetet började i våras och 
mycket ideellt jobb har lagts 
ner på att utreda vilket mate
rial som ska anvi;indas och var 
man kan göra det mest ekono
miska inköpen. Tornet kom
mer att byggas i hakställning 
med plattformar och stegar 
invändigt. Det ska bli samma 
höjd som tidigare dvs 16-17 
meter, berättar Sture. 

Förutom tornet skall vaktstu
gan bredvid tornet fixas i ord
ning. Tanken är att stugan 
skall kunna användas som 
rastställe både på sommar 
och vinter. Det är en perfekt 
plats får skoteråkare att åka 

1\
 
~;i 

re 
~"'~. 

tilL Utsikten är fantastisk 
berättar Sture. 

Från tornet kommer man att 
se sjöar i alla väderstreck: Rö
jesjön, Bredsjön, Andersjön, 
Skinnern, Edsta Fäbosjön och 
dessutom ser man havet. 

Sture berättar att han tog 
upp frågan om Högåstornet 
eftersom han har tillbringat 
mycket tid i sin barndom där 
och saknar tornet sedan det 
revs. När jag var barn låg vi 
till och med över i tornet, be
rättar han skrattande. Tornet 
har dessutom alltid varit ett 
riktmärke i bygden oavsett 
om man plockar bär eller är 
ute och jagar. Det saknas i 
landskapsbilden helt enkelt, 

...-,; säger Sture. 

För att hitta till tornet sväng
er man in i Häre och åker ca 5 
km. Vägen är inte så bra, så 
man får köra försiktigt. Sen 
får man parkera bilen och gå 
ca 1 km. Det tar ca 20 minu
ter enkel väg om man går i 
rask takt. Än så långe kan det 

men det kommer att sättas 
upp skyltar när allt är klart. 
Själva platsen som tornet 
kommer att finnas på ligger 
på 400 meter höjd. 

Sture berättar att det har va
rit mycket jobb med att kolla 
upp allt ekonomiskt, så att 
pengarna skulle räcka. Det 
gäller att få så mycket som 

. möjligt för pengarna. På det 
stora hela har allt gått bra. 
Allt arbete sker ideellt av by
borna och dom har varit fan
tastiska på att ställa upp, av
slutar han. 

Ljustorpsbladet återkommer 
med ett nytt reportag när pro
jektet börjar bli klart och öns
kar lycka till, till byalaget. 

vara svårt att hitta stigen,
Den gamla vaktstugan i orenoverat skick Fundamentet från det gamla tornet 
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VERKSAMHET PÅ BETEL
 

SAMTAL MED LARS HARALDSSON
 
DRAGSPELSPREDIKANT PÅ ÅRETS TÄLTMÖTET
 

Lars Haraldsson berättar att han 
är en enkel och jordnära person 
som bor i Edsbyn. Pastorsyrket 
har han haft i hela 40 års tid. 
Han är uppväxt i ett kristet hem, i 
tonåren blev han frälst och döpt i 
den heliga Anden, vilket gav ho
nom frimodighet. Eftersom han 
spelade dragspel började han gå 
runt hemma i byn och evangeli
sera med dragspelet. Han spela
de läsarsånger och sjöng. 

Under några år var han också 
missionär i Afrika, i Sierra Leone, 
tillsammans med sin familj. 

- Det var väldigt givande år och 
det gav en livserfarenhet som jag 
inte vill vara förutan. Människor
na där har en glädje i det enkla, 

berättar han. Under större delen 
av sitt liv har han annars varit sta
tionerad pastor på olika orter, den 
sista församlingen blev Smyrna i 
Edsbyn. 

De senaste 8 åren har han rest 
runt och varit resepastor från Ble
kinge till Haparanda. Det är tältmö
ten, mötesserier och gudstjänster. 
Det brukar bli ca 100 möten per år. 

Lars berättar att han tycker att han 
är välsignad som får hålla på med 
det han gör. Han gillar att resa och 
träffa nya människor. 

- Att sprida glädjens budskap är en 
välsignelse. Människor behöver 
den rätta sunda glädjen som kom
mer från himlen. Mitt uppdrag är 

att sprida denna glädje och för
medla syndernas förlåtelse och 
det gör jag genom att spela och 
sjunga om himlen, avslutar han. 

TIDER FÖR TÄLTMÖTEN I FUSKE 4~8 AUG. 
Onsdag 4/8 kl 19.00 Lars H och Sångarna Lördag 7/8 kl 18.00 Lars H och Sångarna 
Tordag 5/8 kl 19.00 Lars H och Sångarna Korvgrillning efter mötet 
Fredag 6/8 kl 19.00 Lars H, Robert och Lena Nordin 21.30 Nattmöte med R Henriksson 
Lördag 7/8 kl 14.00 Barnfest, se nedan Söndag 8/8 kl 11.00 Lars H och Sångarna, kaffe 

, 
y Gi.l'R,O \fV\-\I'v(A •Se predikoturer för ev. forändringar 

VÅR HEMSIDA 
Vi har öppnat en hemsida för att på ytter

ligare ett sätt informera om vår verksam

het till vår medlemmar och alla andra 

som är intresserade. 

Ni kan hitta sidan på adressen: 
www.ljustorp.se/betel 

Ljustorps Baptistförsamling, betel@ijustorp.se 
David von Ahn 57 57 52, david.ahn@bredband.net 
Leif Nygren 811 19. leif.nygren@eabnorrland.se 

BARNFEST I TÄLTET
 
Klockan 14.00 till 16.00 på lördag den 7/8
 

!Jrat18 G'388 tm 3JJ3 b3rn, 

fl8~d3mm, fl~3, b3JJon!Jer, 

---~~------,----------

L 

mailto:betel@ijustorp.se


FUSKBÄCKENSBYALAG 

Eu - sidan, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist 

BJÖRKÄNGEN 
~,:,~g",og,o~"""",?g""",,~,: 

Vallarna är utförda och fyllning av fiske
området kommer att ske ca 15 september 
efter det att skörden av åkern skett. Röj

ningen fortlöper. Stolpar till underlag för bron kommer att levereras till platsen un
der veckan (31) 

Projektledare: Staffan Eriksson 

BREDSJÖN / SLÄTTMON 
En av de mindre kåtorna (12 - 15 platser)
 
är uppsatt vid Skälsjön.
 
Och den stora kåtan (15 - 20 platser) är
 
provrest och är ok.
 

Virket till bastun är sågat. 

Projektledare: Jan Blomqvist 

BYGDEGÅRDEN 

"'"g" .. ,"ri',,O~ """c'ri','""","ri,,,,,,,,,,,,g',,,,,',,"ri',,,,,,,,?g,,,,,,,,,,,g ,,,,,,,,,'ri',,,,,,,,~g,,,,,,,,,,,g, 

En utbyggnad ska till. Under den senare delen av 
2005 kommer denna projektdel att börja ta form. 
Färdigställande sker under 2006. 
Så det kommer inte att ske särskilt mycket under 

detta år. Förhandsförfrågan ska inlämnas till kommunen, så ritningsarbetet fortlöper. 
I 200 m2 kommer möjlighet för företag att flytta till lokalerna, vi kan erbjuda konferenser, och 
inrätta ett servicekontor för samhällsservice. Ev kan studier på distans kunna genomföras. 
Projektledane: Östen Wiksell 

,Grundfyllningen för rastplatsen är 
o' utförd och den längsta delen av 

vägen ner till Nylandsforsen är dikad. 

Projektledare: Börje Lindström 

LJUSTORPS FVO 
2 fiskerikonsulenter ink! 

Stefan Grundström, har inventerat 
hela ån; 

från Lagfors ända till Deltat, samt alla biflöden. 
Så nu kan "arbetet börja". Och arbetet med hemsidan fortlöper. 

Projektledare: Anders Mattsson / Stefan Grundström 

---- -_._------ 
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I butiken HantVerket hittar du:
 

Presenter till
 
Man eller kvinna
 
Gammal eller ung
 

... eller varför inte unna Dig den
 
personliga presenten - det "lilla extra"
 

Vi har både praktiska och annorlunda
 
hantverk
 

Välkomna. 

Köpmangatan 23, Timrå 
Tel 58 0619 

Öppettider 
Mån - fredag 11 
Lördag 11 -

Vi köper 

LEN NART "K1.§f~~'~' 
ERIKSSCJN' 

r-MACKERIA 

Smörgåsar
 
Smörgåstårtor
 

Sallader
 
Buffeer
 

Födelsedag, bröllop, dop, fest .. 
Du önskar, vi fixar 

Banergatan 1, Timrå
 
5681 70
 

070 - 66 914 62
 

Byggbutiken 
f.d. Galins 

i Timrå 

Vitmålad-list Trävaror Paneler 
Innertak Bänkskivor 

Gipsskivor Board 
Plywood 

Fönster 
Isolering 

Plast och papp 
Beslag Skruv Spik Lim 

El-artiklar 

Sågade och hyvlade trävaror 
Låna gärna vår släpvagn 

Terminalvägen 6, Timrå 
Tel 060-57 1050 

Öppettider vardagar 7.30 - 18.00 

Furu-list 
Laminatgolv 

Nu med Beckersfärg 

Vi har det Du behöver inonl bygg. 

Inner- och ytterdörrar 

Spånskivor 

Infåstningar 
Vi har öppet antik-loppis 

alla lördagar och söndagar 
11.00 - 16.00. 

Mogatan 14 i Sörberge vid 
[CA Andersson 

dödsbon, sterbhus, flyttbon, 
gamla träföremål, 

trämöbler 
och 

enstaka föremål, 
även gamla gubbmopeder 

mm. 
Samt åtar vi oss 
stora och små 

auktionsuppdrag. 

Timrå Auktionskammare 
Sven-Erik Persson 070-6623958, 
060-578402 

NU... 
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Anton 
Då du geck baka gammära
 
å plöjde,
 
komme'ne opp e råttbo.
 

N stor'n råtte
 
å sex ljusrö e onga.
 

Du såg råttmamma kärke iväg
 
å onga hadd bete fast säg
 
te päls'n.
 

Näste värv
 
du komme vä plogen
 
såg du att råtfamlijen
 
verka i villa.
 

Då tog du åll sju
 
försktet vä mullhännern 

la dom hit e krimmermössa
 
å bar himm dom
 
dit e lagårn.
 

Du fek bra vä korn
 
de åre.
 

"Nicke Sjödin 's" 

Då flyr getingarna.. ! 
Ett bra knep för att bli av med getingar som 
byggt bo intill huset, är att sätta en bomullstuss 
dränkt med bittermandelolja i boets öppning. 
Efter bara en liten stund försvinner 
getingarna. 

19 juni, ställde Ljustorps IF upp med två lag i 
Indalsledenloppet. Ett lag startade från Bispgården 
ca 11 mil till samma mål, som lag två, som startade 
i Indal med ca 2 mil mot Bergeforsens lP. 
Lag två se bilden som bestod av från vänster; 
Nicklas Bergfors, Robin Persson, Lina Forsberg 
och Sofie Persson kom 7a av 15 startande lag. 
Dom sprang den kortare banan (ca 2 mil) 
Lag ett startade från Bispgården och även dom blev 
7a men av 39 startande lag 
Lagen gjorde en strålande insats. Grattis till era 
fina placeringar. 

lQillar du smide? 
Fram till den 15 augusti finns en del ..prylar.. utställda 
på "Fisken". Kom in och kika. 
De går att beställa hos ELLPE-Smide 824 23 

Mineraljakten
 
Bli mineraljägare..
 
Vid fina fynd finns det till och med lite pengar att hämta.
 
Påsar och information finns franl till IS augusti att få på
 
"Fisken", annars har vi Ljustorps-experten
 
Erland Nordström som kan svara på många av era
 
frågor.
 
Ut i skogen och sätt Ljustorp åter på "stenkartan"
 
Det finns både en och annan intressant stenart här i bygden.
 

Lycka till! 
Ring Erland Nordström, 823 19, 070-63 823 19 
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Musikkväll på logen i Lövberg
 
Den 12 juni var det premi
är för Musikkväll på logen 
i Lövberg. 

Det blev en härlig försommar
kväll med lokala musikinslag. 
Med tända ljus och björkar på 
logen fick man lokalen att 
kännas som en konsertlokal, 
fast mysigare. 

Det blev varierade inslag un
der kvällen. Det började med 
kören "Sångarna" som sjöng 
några låtar. Därefter blev det 
dragspel med Ljustorpsbäl
garna. Erland Nordström som 
är sångare i gruppen presen
terade låtarna och berättade 
lite bakgrundshistorier. 

Efter fika kom det finstämd 
sång och musik av Emelie 
Höglund och hennes pojkvän
Hakim. Duon imponerade 
mycket på publiken. Det var 
ett tonsäkert inslag. 

Efter fikat kom Rickard Sö
derlund och spelade piano på 
ett utomordentligt sätt. Dess
utom fick vi höra en sångtrio 
från Fuske som framförde 
"Sommarens dörr" 

Kvällen avslutades med all
sång. Ljustorpsbälgarna spe-

Emelie Höglund och hennes pojkvän Hakim spelade och sjöng tillsammans 

lade förstärkta med pastor 
David von Ahn och Morgan 
Grothage. 

Under kvällen blandades reli
giösa inslag med profana för 
att tillfredställa flera musik
smaker. Tanken att visa upp 
lokala talanger verkade locka 

publik, det kom ca 60 perso
ner och lyssnade. 

Logens ägare Magnus Isaks
son berättar att han har lagt 
ner mycket jobb med att få 
logen i ordning. -Fast det 
mest gjordes till sommaren 
2002, då vi hade vår bröllops
fest här. I år räckte det med 
att städa undan det värsta. 
Han tycker att det är kul att 
logen kommer till använd
ning, istället för att bara vara 
en lagerlokal. 

Arrangemanget var en välgö
--= renhetskonsert och pengar 

samlades in till Cocabambas 
barnhem i Brasilien. 

Arrangörer var Ljustorps 
Baptistförsamling och dom 
var mycket nöjda med till
ställningen. Dagen efter fi
rande man Gudstjänst på lo
gen som avslutades med kyrk
kaffe. 

Ljustorpsbälgarna spelade både eget program och spelade till allsången 

Z3
 



Svenska Newfoundlandshund
 
klubben nedre norra 

Inbjuder till inofficiell utställning 

Jag bad om...
 
Jag bad om Styrka...
 
Och Gud gav mig svårigheter, för att göra mig stark.
 

Jag bad om Visdom...
 
Och Gud gav mig problem att lösa.
 

Jag bad om Välgång...
 
Och Gud gav mig muskler och hjärna till att arbeta.
 

Jag bad om Mod ...
 
Och Gud gav mig faror att övervinna.
 

Jag bad om Kärlek. ..
 
Och Gud gav mig människor i nöd att hjälpa.
 

Jag bad om Väntjänster. ..
 
Och Gud gav mig möjligheter.
 

Jag fick inget jag ville ha.
 
Jag fick allt jag behövde.
 

Alla raser från 4 månader 
18 september 
På Ljustorps lP
 

Anmälningsavgift 140:
Pg 89 42 46-8
 

Senast 3 september
 

Domare: Mikael Johansson och
 
Carina Fäldt
 
Information: 

Thomas Söderström 060-811 05,
 
070-220 31 90
 

Anmälan skickas till:
 
Britt-Inger Viklund
 
Fyrskeppsvägen 7
 

86551 ANKARSVIK
 
Använd SKK:s 3-sidiga blankett
 

Feststänger... 
En företeelse från förr! 

Fredagen den 6 augusti 12.00 - 18.00 kommer vi på "Fisken", tillsammans med Medelpads 
Hemslöjdförening att presentera "tekniken" med att tillverka feststänger. Dom användes förr i 
tiden i samband med högtidsdagar såsom; bröllop, förlovningar, födelsedagar, dop, skördefester, 
midsommar och liknande. 

Vill DUINI vara med och tillverka din egen stång? 
Kom då och hälsa på oss. Kostar inget, du behöver endast ta med dig ett glatt humör och lite 
smågrejor som Du pryder Din stång med. 
Se ex nedan 
Verktyg att ta med sig kniv, avbitare, sax och even liten yxa 

Exempel på material: 
tyg och plastband i olika färger 
gamla mattrasor 
garner av olika färger och kvaliteter 
kottar 
stark tråd 
najtråd ett MÅSTE 
folieformar 
konstgjorda blommor 
torkade växter 
liten halmslöjd 

ta med det som finns hemma med fantasin kan man pryda en stång med 

VÄLKOMNA är Ni alla. 
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1=1-' 'i: ~ Visst kommer Du/Ni när Bredsjön-Slättmons Byalag
BREDSJÖN - SLÄTTMON anordnar den årliga Surstömmingsfesten lördagen den 

R., r-F 21/8? 
r '-- Vi tänkte försöka förena nytta OCH nöje då vi träffas 

kl 10.00 nere vid Bredsjöns badplats där det kommer att 
finnas arbetsuppgifter både för stora som små, tex ska vi snickra till badflotten, ordna till grillplatsen, 
ta ned samt barka störar till kåtorna. 
Ta med dig ett glatt humör, hammaren, skruvdragaren och motorså.gen! 
Vi bjuder på fika! 

Sedan träffas vi igen vid Byalagets lokal "kapellet" kl 15.00 för att äta strömmingen och umgås framåt
 
natten!
 
Spelar du något instrument? Ta med dig fiolen, gitarren, mungigan eller varför inte sågen?
 

Pris:	 För medlemmar i Byalaget 85 kr/person
 
För icke medlemmar 125 kr/person
 
Barn upp till 13 år äter gratis
 

Anmäl Dig/Er senast onsdag den 11/8 till Victoria 845 84, 070-622 56 35 eller till Ewa 845 88, 073-39556 54. 

Hjärtligt VÄLKOMMEN! 

rW 

[' ] Byalaget genomförde den 12 juni en utflykt till Skinnen-
I MJÄLLÅDALEN stugan som samlade 12 deltagare med fem hundar i 
I samlad tropp.
Ii Vädret var skapligt men ganska blåsigt. Grillkorven satt
i bra och en stärkande promenad med livlig diskussion gav näring för framtiden. 
I En grupp med intresse för historia besökte Hemsö Fästning den 13 juni en solig försommardag. Vi 
~I fick en gedigen historiebeskrivning av representanten för Statens Fastighetsverk Sten-Olof Eriks- i 

I son (Fd Mj MKN) som berättade om de båtsmän som bl a rekryterades från våra trakter under I 
! perioden 1640 - 1870 samt verksamheten fram till våra dagar. II Under sommaren pågår underhållsarbete med Jällviksbron och Petter Norbergsbron samt start av I 
I Rökeri-projektet i Mjällå. I 
~ Styrelsen II	 lli 
~ ~ 
~~ k~~ 
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:'Nn,i,!,,':::','.,W[	 ] Grillfest-Vargknösen;	 ÅS - LAGFORS Byalaget och en del gästbesökare samlades den 19 juni 
för den årliga grillfesten på vår trivsamma udde vid 

I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lagforsdammen. Vädrets gudar var oss nådiga efter 
I all kyla och blåst som förekommit på försommaren. 
I Grillen gick på högfart liksom våra hjärnor i samband med frågeslingan som alltid startar upp samman-
I komsten. Nytt inslag under kvällen var pilkastningstävlingen som passade såväl damer som herrar. Tanken 

finns att den biten skall återkomma vid träffarna.
 
Kaffe och tårta fixade byalagets servicedamer i samband med solnedgången. Kvällsklimatet envisades med
 
att bli allt kyligare och uppbrottet blev ett måste så småningom. Således ett trivsamt tillfälle att träffas inom
 
byagemenskapen och en traditionell juni-samling vi ej vill undvara.
 

Knös-reporten" 

Byalagets ambitioner att bygga ett förråd-ved bod samt en torrtoa i anknytning till bagarstugan fortskrider. Tills
 
vidare har vi möjlighet att nyttja toaletten som är belägen vid stenmuren i närheten av dammbron. Kyrkan har varit
 
vänlig att upplåta densamma under tiden den närbelägna uppsättes.
 
Om tiden räcker till och vädrets makter är nådiga blir förhoppningsvis ovannämnda projekt klara i höst nån gång.
 
eventuellt till den kommande grillfesten på höstkanten. Vi återkommer och berättar mer i kommande Ljustorpsblad.
 



I p..[	 ]JI	 Lövherg-Björkom
I LÖVBERGSVÄGEN Under sommaren har vi haft paus i vårt arbete
I Joch alla har fått välförtjänt vila. Nu kör vi igång
I igen med Surströmming hos Sjödins fredag den 
I 20/8. Anmälan till Gudrun och Kjell senast 16/8 tel 820 31. 
II Vi har kört igång med en hemsida som ni hittar på: www.ljustorp.se/lovbergsvagen där kan ni läsa 
~ om våra aktiviteter och lite info om byarna. Kom gärna med ideer. Den 26 september har vi loppis
I på Lena och Magnus loge i Lövberg. Alla inom byalaget får naturligtvis ha sina stånd gratis. Hör 
~ av er i tid till Lena på 822 22 eller Marianne 824 23 eller på lovbergsvagen@ljustorp.se
I Vid pennan Lena 
i~ 

]	 Ställning,material till tornet är klart. 
Montering av tornet kommer att ske~ FUSKBÄCKENSBYALAG under sensommaren och till det behövs
 

Jarbetsvilligt manskap. Återkommer om
 
datum och tid. Se kommande anslag.
 

Christer Nyman
 
:~ 

KALENDERN! ! Kom gärna med inslag. 

datum kl aktivitet arrangör plats 

4 - 8.8 Tältmöten Ljustorps BaptistförsamI. Fuske 

12 -186.8 Tillverkning feststänger "Fisken"/Medelpads Björkängen 
Hemslöjdsförening 

15.8 18.00 Fisken stänger Ljustorps IF Björkängen 

17.8 14 -19 Surströmming Ljustorps IFlKyrkan Prästgården 

19.0020.8 Sutströmmingsfest Lövbergsvägens Byalag Sjödins, Lövberg 

15.0021.8 Sutströmmingsfest Bredsjön-Slättmons Byalag "kapellet" 

21 - 22.8 11- 16 Konstrundan Hässjö Byalag Bygdegården 

3.9 18.30 "gården" startar Ljustorps Fritidsgård Bygdegården 

10.9 Stoppdatum 5/04 Ljustorpsbladet 

Blom-busk-plant-bytardag Ljustorps IF Ljustorps lP12.9 14 - 16 

Inofficiell hundutställning. Newfoundlands- Ljustorps lP 
Alla raser 

ca 9.0018.9 
hundsklubben 

Inskrivning konfirmander Ljustorps Församling19.9 11.00 

Lövbergsvägens Byalag Lena & Magnus 
loge, Lövberg 

Loppis26.9 10 -16 

< ~"~__~&_""_~~_~~__~_~",,,,_,,,, ~~_~~'<~'=,m __.=~<"""~~__~_,, ,,__,,~_~~,,~ = 

I~'"	 SKINNEN ]J ~~:::e:~~l:~~:::nd ::~~~it 
sommaren, och många har även skrivit 

i . Ji den nya fina gästboken, kul.

l Det är skoj att se hur populär stugan är. Fortsätt med Era besök och sköt om den efter bästa


I förmåga. Ta nled er ERA sopor.
 
~ 
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Studiebesök i Lindefallet
 
Den 20 juli gjorde en 
grupp ifrån Ljustorp ett 
studiebesök i Lindefallet. 
Dels för att titta på den fö
reningsdrivna afiåren och 
dels för att titta på deras 
uppbyggnad av förenings
samarbetet i byn. 

Lindefallet är en by med 250 
invånare som ligger söder om 
Hudiksvall. Dom har lyckats 
osedvanligt väl med att driva 
saker tillsammans och dessut
om göra det med bra resultat. 
I byn finns 32 föreningar som 
började arbeta tillsammans 
redan på 90 talet för att säkra 
byns framtid. Idag driver man 
bygdegård, dansbana, hem
bygdsgård, affär, bastuan
läggning och mycket mera. 

Byarådet 
Samarbetet började med en 
affisch där det stod "Ska vi dö, 
eller..." Tanken var att man 
skulle skapa en ny funktion 
som skulle bryta ny mark, be
rättar Olle Persson. Resulta
tet av mötet blev en studiecir
kel som hette "Bölan bortom 
90-talet" Där plockade man 
fram vad som fanns idag att 
bygga vidare på och gav för
slaget att starta ett byaråd. 

Byarådet är en lös organisa
tion där alla föreningar med 
säte i Lindefallet automatiskt 
är anslutna, utan kostnad. 

-Det som vi har upplevt som 
viktigt i Lindefallet är att 
Byarådet inte får ta över, inte 
arbeta praktiskt, inte kritise
ra andra föreningar... utan 
istället se framåt, berättar 
Olle Persson. 

Lindefallets Lanthandel 
Mfären i byn kom i kris kring 
93/94. Man började med att 
kalla till ett stormöte i byn 
om affären. Alla större före
ningar i byn skrev under kal
lelsen till det första mötet. På 
byarnötet togs ett beslut att 
affären skulle drivas vidare. 

Det bildades en arbetsgrupp 
för affären ,men det blev inte 
de som drev frågan i mål. Det 
blev istället en grupp kvinnor 
som fördelade ut arbetet på 
en mängd händer och såg till 

att affären kunde öppna igen. 
Man skapade en ekonomisk 
förening, där folk fick köpa 
andelar för 500 kronor. Ge
nast anslut sig 50 medlem
mar, berättar Ulla Färnlund 
en av initiativtagarna. 

I affären har man en anställd 
och sen ställer byns folk upp 
med lite ideell tid. Vi är en så 
liten by, så vi har egentligen 
inte underlag för att ha en af
fär, så det är ett måste hos 
oss, berättar hon. Mfären om
sätter idag 1,8 Mkr och firar i 
år 10 år jubileum. Idag har 
man 106 andelsägare på en 
befolkning på 250 personer, 
vilket man är oerhört nöjd 
med. Hela byn ställer upp för 
affären skall finnas kvar, be
rättar Ulla stolt. För att klara 
att hålla affären öppen har 

man stängt på 
Tanken är att det ska vara ett tisdagar och lör
samverkansorgan. Som driver dagar. Övriga
övergripande frågor och stöt dagar har man 
tar andra föreningar i deras öppet 10-12 och 
frågor gentemot kommun och 14 -17.30. Som
länsstyrelse. Om t ex Bastu martid är det 
klubben söder ett bidrag så också öppet på 
skriver Byarådet ett stöttar lördagar. 
brev och skickar med. Alla be
slut i byarådet tas på stormö Fulla av inspira

ten som alla invånare och fö tion for vi sedan 
reningar kallas till. hem mot Ljus

torp igen. 
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Konfirmation i Ljustorp
 
Söndagen den 30 Maj hölls 
årets konfirmationsmässa 
i Ljustorp. 

6 ungdomar konfirmerade sig 
i år i Ljustorps kyrka. Dom 
hade läst tillsammans med 
gruppen i Söråker, men hade 
sin konfirmationsmässa i sin 
hemkyrka. 

Det var en vacker högtid med 
många program punkter där 
konfirmanderna deltog. Dels 
sjöng och spelande man för 
åhörarna/bland annat Uno 
Svenningsson stämningsfulla 
sång "Under Ytan. 

Som redovisning av sin kun
lIIlii·ij;>'1iiilskaper spelade konfirmander


na upp ett drama om kompis KonfIrmanderna spelade upp ett drama som sin redovisning av vad dom lärt sig
 

skap och attityder. Sofie Persson, en av årets nen gick ungdomarna 10 gång
konfirmander tycker att det er i kyrkan och det tycker SofieEfter det virvlade det in folk
var roligt att konfirmera var lite jobbigt på söndagsdansare i kyrkan. Det var en 

härlig programpunkt som gav sig. -Det är alltid roligt att morgnarna, fast hade man säll

en frisk fläkt in i kyrkbänkar träffa nya människor. Det ro skap så var det roligare. Sofie 

na. Efter att ha genomfart sin ligaste var när vi åkte till Åre tror att många inte konfirme

första nattvard tågade konfir på konfirmationsresa och rar sig för att dom tror att man 

manderna ut till toner av själva konfirmationen i kyr bara läser i bibeln, men det har 

"The final countdown". kan, fast då var det väldigt varit mycket annat, avslutar 
nervöst. Under konfirmatio- hon. 

Prästen Bruce Bringerud var 
både ansvarig far konfirman
dernas utbildning och höll i 
den avslutande konfirmations
mässan. 

Årets konfirmander var: 
Emelie Höglund 
Kalle Forsberg 
Sofie Persson 
Robin Persson 
Amanda Sellstedt 
Niclas Bergfors 

Höstens konfirmation börjar 
med inskrivning den 19 sep
tember. Före det lämnas infor
mation på skolan till eleverna. 
Kyrkoherde David Fällman 
hälsar alla ungdomar hjärtligt 
välkomna. 

Skönsjungande konfIrmanderna Emelie Höglund och Amanda Sellstedt 
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Välkommen
 
till Hässjö Byalags konstrunda 
den 21-22 Augusti 11-16 

Ekonomisk förening i Hässjö - Tynderö - Ljustorp 

VIKSJO 

Utställningslokaler:
LIDEN 

1 Hässjö byalag Rolandsbacke 
2 Församlingshemmet Hässjö 
3 Västansjölokalen 
4 Tynderö Bygdegård 

STIGSJÖ 5 Söråkers herrgård 
(f.d. Stiftsgården) 

N 6 Midlanda konsthall 
7 Ljustorps bygdegård 

E4 
H-SAND 

STRIND 

ÄVIKEBRUK 

IE4 ( 

r\ // ., )S-VALL /

(lE 
" 

/
/ 

Egna atelj eer: 
A Margareta Akerberg 
BDorota Komar-Zmyslony .1(;-- (
C Berits Keramik '«:l~::~S." 

D Gertrud Lundgren I 

E Kiki och Olle Blixt 
F Lena Sellstedt 

Lördag 21 aug kl 12-13 : Sommarmusik i Hässjö kyrka 
Sång och musik av Maja Runsvik och UlfRåberg 

Söndag 22 aug kl 11: Gudstjänst i Ljustorps kyrka, kl 18: Mässa 
Hässjö kyrka 
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Utställningslokaler och utställare
 

Hässjö byalag, Rolandsbackelokalen Hässjö Församlingshem 

Birthe Wesselhöft Lennart Lannfjäll 
Stina Oscarsson, "Keramikstina" Sofia Rustan 

Mattias Rustan 
Amla Toresdotter 
Cecilia Hultman 
Karin Lidström 
Laila Högberg 
Eva Norberg 
Cathrin Andersson 
Anne-Moe Nordström 
Elisabeth Selberg Andersson 

Västansjölokalen Tynderö bygdegård 

Rolf Bengtsson Kerstin Åkesdotter 
Jill Granholm Kankainen Rune Nerkman 
Margot Granholm Birgit Sjölander 
Bo Lidgren Gunda Näsman-Halvarsson 
Bertil Åberg Pavitro Pettersson 

Söråkers herrgård Ljustorps bygdegård 

Karin Rolen Nordstrand Curt Agge 
Lene-Marie Eriksson Ulla Maria Bergendahl 
Christina Björklund Ingrid Åström 
Gun Rohlertz Borghild Grahn 
Gunilla Blilund 
Kristina Wallin Egna ateljeer 
Anders Jacobsson 
Ann-Mari Bergström A Margareta Åkerberg, Berge 
Agneta Pålsson B Dorota Komar-Zmyslony, Lagårn 
Jöran Nyberg C Berits Keramik, Åstön 

D Gertrud Lundgren, Skäggsta 
E Kiki och Olle Blixt, Sörviksvillan 
F Lena Sellstedt, Mellberg 

Servering 
Söråkers Herrgård (f.d. Stiftsgården) 11 - 16 båda dagarna 
Lunchbuffe	 Plommonspäckad fläskkarre med gräddsås, kokt potatis 

Ugnsbakad lax med kall romsås, kokt potatis 
Bröd, dryck, sallad 
65 kronor 

Rolandsbackelokalen Västansjölokalen 
Kaffe, smörgåsar, kaffebröd Kaffe, smörgåsar, kaffebröd 

Ljustorps Bygdegård 
Kaffe, smörgåsar, kaffebröd 
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Loppis i
 
Lövberg
 

LÖVBERGSVÄGENS BYALAG 

Datum: Söndag 26 September 

Tid: kl 10-16 

Följ skyltning ner mot Lövbergs by och det är första gården på 
höger hand. Vi håller till i logen. 

Loppis med t ex: 

• Möbler 

• Böcker, tidningar 

• Prydnadssaker 

• Smycken 

• Leksaker 

• Bamgrejor 

• mm 

Försäljning av Fika 

Rensa logen och förrådet! 

Vill du ha ett stånd med försäljning 
kontakta byalaget: Pris 50 kronor. 
Du får även sälja hantverk, bröd 
eller liknande. Vi kommer överens 
om när du/ni kan lämna av 
grejorna. 

Du kan också lämna in grejor till 
Röda korset under dagen. Så kör vi 
iväg grejorna efter helgen. Du kan 
även skänka en slant i Röda Korsets 
bössa. 

Å 
Lövbergsvägens byalag 

Tfn: 822 22 Lena, 824 23 Marianne
 
lovbergsvagen@ljustorp.se
 

Eventuell förändring annonseras på anslagstavla vid affären 

'eller på webbsidan: www.ljustorp.se/lovbergsvagen. 
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