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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  tel: 060-822 22

   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 

Gästskribenter: Barry Johansson 
 

LJUSTORP

En BLOMSTRAnDE LAnDSBygD

Tidningsinformation
Nästa tidning 1/10 

 
Stoppdatum den 12/9

Prenumerationer 
Tidningen delas ut gratis till alla som har brev-
låda i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen 
kan prenumerera för 150 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: 060-57 56 26 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 060-820 74 
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 
Kjell Rastberg  tel: 060-61 22 87

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...
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Styrelse 2011
  Niclas Andersson, ordf 
  Lena Liljemark, vice ordf
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Kjell Rastberg 
  Vivianne Nyman
  Suppleanter:  
  Björn Andersson
  Lill Wiklund
 
  

Ljustorps  
sockenförening
Föreningen skall verka för att 

skapa de bästa förutsättningar för 
att leva och bo i Ljustorp!

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 100:-

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

Sommartider, hej, hej...
Sommaren är fantastisk i Ljustorp. Vi 
har massor av vandringsmöjligheter, 
fina fiskevatten, fina badsjöar och flera 
utflyktsplatser att besöka.

Vi hoppas att ni drar nytta av somma-
ren och passar på att titta på allt vad 
Ljustorp med omnejd har att erbjuda. 
Det går att göra en fantastisk semester 
hemmavid. Vet du inte vad som finns, 
besök på TURISTBYRÅN vid Bygdegår-
den. Behöver du personlig service, prata 
med personalen på Ljustorps Handel.

Tillsammans blir vi starka 
och får landsbygden att 
blomstra. Summan av 

mångas insatser blir större 
än delarna tillsammans...

Företagstestare!
Stöd gärna våra företagstestare 

(sommarföretagare) som är 
igång nu under sommaren. Du 
kan få hjälp med målning, be-
ställa tårta eller få en översyn 

på din dator.

Information finns på anslags-
tavlan i Ljustorps Handel.
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Det är ofta som man talar om sen-
sationer när det gäller svamp. 
Det kan vara jätteskördar av 
kantareller eller den största 
Karl-Johan som någonsin setts. 
Men Naturskyddsföreningens 
kassör Elisabeth Nilsson har 
nu gjort ett fynd i Mjällådalen 
som slår de flesta andra med 
hästlängder. På en asplåga hit-
tade hon hundratalet exem-
plar av den mycket sällsynta 
Klotsporig murkla, Gyromitra 
sphaerospora (fd Pseudorhiza 
sphaerospora), skriver Klas 
Jaederfeldt fd ansvarig för 
svampsamlingarna vid Natur-
historiska Riksmuseet.

-Det har blivit ett väldigt ståhej. 
Många tidningar och radiostationer 
från stora delar av Sverige har ringt 
och jag känner mig lite omtumlad 
och glad, säger Elisabeth till Natur-
likt.

Rödlistad i åtta europeiska länder
Svengunnar Ryman, Evolutions-
museet, Uppsala Universitet, har 
hjälpt oss att reda ut hur sällsynt 
Elisabeths fynd är. Han skriver: 
Klotsporig murkla är funnen i 
Europa, Asien och Nordamerika. 
Det är en stor, vacker och lätt igen-
kännlig svamp, som inte kan vara 
förbisedd, utan verkligen är sällsynt 
eller mycket sällsynt inom hela sitt 
utbredningsområde. Dess kända 
utbredning summeras av Skirgiello 
1957, Abbott & Currah 1997, samt 
av Holec & Beran 2007. Arten är 
rödlistad i följande europeiska 
länder: Sverige, Norge, Finland, 
Tyskland, Polen, Tjeckien, Slova-
kien och Kroatien. Svampen har 
tidigare oftast gått under namnen 
Pseudorhizina sphaerospora eller 
Helvellella sphaerospora och när 
den hittades första gången i Tjeck-
ien beskrevs den under namnet 
Gyromitra gabretae, senare ändrat 
till Helvellella gabreatae. I Sverige 
är den funnen några få gånger, och 
endast tre svenska fynd är från 
naturlig miljö. Det första fyndet i 
naturskog gjordes i Jämtland 1979, 
i Handog i Lit socken, där svampen 
växte i anslutning till murkna gran-
stubbar i granskog på ortocerkalk. 
Det andra är från Medelpad, från 
Ångebrännan i Ånge socken, där den 
hittades på murkna granstubbar i 

naturskog av Jan-Olof Tedebrand i 
juni 1999.
Europas rikaste växtplats?
Det tredje är det nu aktuella från 
Mjällådalen i Ljustorp socken i Med-
elpad, där Elisabeth Nilsson hittade 
över 60 fruktkroppar av svampen 
på en asplåga i granskog. Lokalen 
i Mjällådalen kan mycket väl visa 
sig vara Europas rikaste växtplats. 
I övriga Norden är arten funnen på 
två lokaler i Norge och två i Finland 
(Hansen & Knudsen 2000, Huhtinen 
1981, Torkelsen 1985).

Bialowiezaskogen
1952 och 1956 hittades svampen 
i Bialowiezaskogen, ett urskogs-
område på gränsen mellan Polen 
och Vitryssland, där den växte på 
murken ved i ek-avenboksskog. 
Några få fynd föreligger också från 
bergsområden i Tjeckien och Slova-
kien: i urskogsområdet Boubínský 
prales i Sumava i sydvästra Tjeck-
ien där den först hittades 1924 och 
sedan återfunnits många gånger 
mellan 1954-2006 på lågor av gran, 
vitgran och bok, i urskogsområdet 
Zofínský prales, också i sydvästra 
Tjeckien, där den hittades på en 
granlåga 2005 och i nationalparken 
Velká Fatra i Slovakien där den hit-
tades 1953 (Pouzar & Svrcek 1954, 
Pouzar 1961, Holec & Beran 2007). 
Det föreligger också tre äldre fynd 
från delrepubliken Marij El i väst-
centrala Ryssland . Enligt Holec 
& Beran 2007 är svampen också 
funnen i en tallskog i Tyskland, på 
två lokaler i Schweiz (Rahm 1979, 

Stappung 1985), i Litauen och i Kro-
atien.

Beskrevs ursprungligen från USA
Svampen beskrevs ursprungligen 
från USA 1875 där den i huvudsak 
är funnen på lövved (mest björk) 
i de nordöstra delstaterna, i områ-
det kring de stora sjöarna (Smith 
& Smith 1973) samt i västra Mon-
tana. Den är också funnen i sydcen-
trala och sydöstra Kanada (Abbott 
& Currah 1997, Pomerleau 1980), 
i Kaukasus och nära Irkutsk i Sibi-
rien samt i Japan.

Kan återkomma om skogen skyddas
Det faktum att arten återkom-
mit flera gånger i urskogsområdet 
Boubínský prales i Tjeckien, gör att 
man har anledning att tro att den 
skulle kunna göra detta också i Mjäl-
lådalen om området inte avverkades 
utan helst avsattes som naturreser-
vat, skriver Svengunnar Ryman och 
fortsätter.

Mest värdefulla mykologiska lokalerna

Det förtjänar också att påpekas att 
de två fyndorterna i Tjeckien inte 
bara anses som de mest värdefulla 
mykologiska lokalerna i Tjeckien 
utan i hela Centraleuropa. De är 
Tjeckiens bäst bevarade bergsur-
skogar, orörda och lämnade till fri 
utveckling sedan 1858 resp. 1838 
(Holec & Beran 2007).

Text: Barry Johansson
Bild: Stig Carlsson

Sensationellt svampfynd i Mjällådalen! 
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Ord. pris: 75,80:-

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: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida: www.ljustorpshandel.se

OMBUD FÖR

Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

Vi har grillkött till grillen!

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!
Var med på Våra andelsspel från sVenska spel!

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v. 33-34 med reservation för slutförsäljning

Färdigrätter 
Findus

2 för 49:-

Läsk Nygårda 
1,5 l 

3 för 30:-
+ pant

Hot Dogs 
Scan 500 g. 

2 för 30:- 
Kom in och titta på vår 
Turistinformation! Ni 
kanske hittar ett nytt 

utflyktsmål där ni inte 
varit förut?

Beställning 
senast Torsdag. 

Tel: 820 40 
Vi har metmask 

för fisket
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En glad gamäng med många 
strängar  på sin lyra. Bor idag i 
Ossians föräldrahem i Ås tillsam-
mans med sambon Ruth Schär-
ström. Han är faktiskt född i en 
annan stuga som var belägen 
strax ovan nuvarande bostad. 
Detta hus har haft Anders 
”Jansch” Johansson med hustru 
Märta som ägare. Såldes vidare 
till Johan Westling och därefter 
kom Helmer och Emilia Eriks-
son in som nästa innehavare, dvs 
Ossians föräldrar. Helmer (1887-
1954) kom från Dragvik(a)en på 
Laxsjön. Och mor Emilia (1907-
2000) f. Nyberg uppväxt i Fuske. 
Byggde det nya huset 1945. Brö-
derna Gösta och Gunnar är födda 
1929 resp. 1944. 

Ås skola var belägen nära hemmet, 
och under bla Sven Scholander och 
Ulla Isaksson som lärare skedde 
skolgången. Späddes på med fort-
sättningsskolan. Då i gammelsko-
lan i Mellberg. Som 14 åring följde 
skogsarbete med grannen Gideon 
Engström som läromästare och 
därefter timmerkörning under 
Torsten Bjurströms översyn. 
Ossian skaffade en arbetsbok som 
intygade att han som 14 åring fick 
arbeta på egen hand. 6 månaders 
utbildning vid Hussborgs skogs-
och lantbruksskola förstärkte 
kundskaperna. Lite ströjobb, bla i 
byggbranschen, hanns med innan 
värnplikten stundade vid I 21 i 

Sollefteå 1959-1960. Efter 
muck blev det återigen 
skogsarbete, nu på Eriks-
sons egna marker. Den 2 
januari 1961 anställdes 
Ossian hos televerkstaden 
i Sundsvall och det jobbet 
varade till 1985. Bodde 
under tiden hos en moster 
i Myckeläng i Hässjö, och 
där träffade han nuvarande 
sambon Ruth. Även hon 
Ljustorpsbo. Uppväxt vid 
Röjesjön med flicknamnet 
Begstedt. Hon hade blivit 
änka 1961, och Ossian och 
Ruth flyttade sedemera ihop 
och var bosatta på övervå-
ningen, i Ruth svärfars hus. 
Huset förstördes vid brand 
1972, och en lägenhet i Sör-
åker anförskaffades. Ruth 
fick jobb på KF, och det flyt-
tades ånyo till Granloholm. 
1983 bar det återigen iväg, men 
nu till Ås, för att bistå Ossians 
mor på ålderns dagar. 

Som tidigare nämnts är Ossian 
mångsysslare. Gillar musik och 
där är dragspelet i högsätet. Gick 
dragspelskurs vid 62-års ålder, 
åker på spelmansstämmor där 
Raffnastämman i Ramsele är en 
höjdpunkt. Åker skoter, fyrhju-
ling, moped och husvagn. Tar Ruth 
med på fisketurer. Är behjälplig 
med utkörning och emballering 
hos Tomat-Ås och engagerad i en 
hel del föreningar. Hembygdsför-
eningen, Lagfors-Ås byalag och 
PRO tar en del av Ossians tjäns-
tvillighet. Grannar och andra 
närstående anlitar gärna Ossian, 
som alltid ställer upp. En hejare 
på bygdemål som han förtäljer 
i tre tester till mig: Ravabulväl-

ling (ärtsoppa), Uppläga (snö i 
träden), schäft efter (när yxskaf-
tet gått av). Slutligen en anekdot 
ur Anders Jonas Westbergs mun 
som var välbekant väderspåman i 
närheten av Ossians hem. Varvid 
tillfället på besök vid Rundback-
ens kraftstation när han yttrar: 
Jo, jo siddy, de bli nog en tå de 
värste vintran i år, me mycke snö, 
å kallt. Det var den gula lampan 
på lycktstoplen han såg och var 
helt säker på att det var månen. 
En annan episod var när han 
ramlade på bron hos Petter Kår-
ström; då säger han: jo, siddy, de 
var kattfan som rådde för att jag 
stöp på bron.  I en mysig påbygd 
veranda serverade Ruth nybakade 
jättemuffins och en eftermiddag 
med mycket humor var tillända.

Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil
Ossian Eriksson f.400923 
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Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00 
Tel:  060-821 86 

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

Badtunna
 
Locka vänner, familj 
eller arbetskamrater 
till en naturnära  
spaupplevelse och 
hyr vår vedeldade 
badtunna.

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 2011
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.

Mottagning av metallskrot!
Järnskrotsin-samlingen har kommit 

igång! Containern finns återigen på 
plats!  Stöd vår verksamhet och lämna 

till containern på IP. 

Skidsektionen

Se kommande anslag på 
Ljustorps Handel, Skolan 

och Bygdetorget.

Bilbingofinal 
25/8

Torsdagar 18.45
Kasssan öppnar 17.30

Fotbollssektionen
Ljustorp IF´s hemmamatcher i 
Div 4 Medelpad omgången 2011

Fre 5 aug Kubikenborgs IF2  kl.19.00
Fre 12 aug Kovlands IF kl. 19.00

Lör 20 aug Alnö IF kl.14.00
Lör 3/9 Matfors IF kl. 14.00

Lör 17/9 Sidsjö/Böle IF kl.14.00
 

Kom och heja på vårt lag!
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Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Då många föreningar kämpar 
med att behålla intresset för sin 
verksamhet i konkurrens med 
allt annat som pockar på upp-
märksamhet som TV och inter-
net med sina sociala medier 
är Ljustorps Centerkvinnor 
en i högsta grad levande för-
ening. Torsdagen den 12 maj 
hade man samlats för att fira 
föreningens 70-åriga verksam-
het. Föreningen bildades den 
13 maj 1941 hos Alma Laurin 
i Edsta. De övriga grundarna 
var: Ellen Edstedt, Karin Hel-
mersson, Nella Sjödin, Alma 
Svärd, Maria Bergman, Vera 
Bergfors, Anna och Lydia Wes-
terlund. Barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn till Anna Wes-
terlund är medlemmar i fören-
ingen.

Vad har då föreningen sysslat med 
under sina 70 år? De allra flesta i 
Ljustorp har kommit i kontakt med 
föreningens verksamhet genom bl 
a den barnfest, som ordnas i början 
på varje år och som år efter år har 
en stadig publik med lika många 
vuxna som barn. Föreningen fört-
sätter också traditionen med skör-
dehögtid i kyrkan på hösten och 
säsongen avslutas varje år med 
en julfest på Bygdegården till 
vilken alla är välkomna. Tillsam-
mans med Centerpartiet utgör 
man den politiska styrningen av 
Svenska kyrkan i Ljustorp och 
deltar i några av de kommunala 
nämnderna med sina medlemmar. 
Ett av de senare projekten är att 
tillsammans med Ljustorps Röda 
Kors skaffa en hjärtstartare till 

Ljustorp som skall skötas av Ljus-
torps frivilliga brandkår. Det pro-
jektet har stöttats av även andra 
föreningar nämligen Sockenfören-
ingen och PRO. För många av de 
61 medlemmarna ligger nog ändå 
den stora betydelsen på de månat-
liga medlemsträffarna och det 
sociala nätverk som dessa skapar. 
Man har helt enkelt kul tillsam-
mans.

Den här kvällen firade man sitt 
jubileum med en sång skriven av 
Mainy Nilsson. Man sjöng den och 
många av de sånger som skrivits 
inför varje jämnt 10-tal år som för-
eningen verkat. Alla sånger och 
föreningens historia var samlat i 
två häften sammanställda av för-
eningens ordförande Ulla-Britt 
Ulander.

Middagen avnjöts hos en av Ljus-
torps kvinnliga företagare, Lea 
Hörnström på Tomat-Ås med Leas 
goda buffé och en fint dekorerad 
jubileumstårta.
Några av föreningens äldsta och 
fortfarande mycket aktiva med-
lemmar förärades ett Center-
brosch i form av en fyrklöver som 
uppskattning för sitt engagemang. 
Dessa var Elsy Lindström, Göta 
Frölander, Eva Malmsberg, Anne-
Marie Byström och Ingegerd Hägg-
lund (inte närv). Tre av de yngsta 
medlemmarna, Pernilla Forsberg, 
Marie-Louise Edström och Marie 
Lundberg, berättade från Cen-
terkvinnornas förbundsstämma, 
som just hållits på Södra Berget i 
Sundsvall.

Text & bild: Olof Ulander

Fest för aktiv 70-åring

Jubiléet lockade 26 medlemmar. Bakre raden från vänster: Carina Frölander, Rut 
Unander, Ulla Sjölund, Karin Höglund, Inga-May Perälä, Kerstin Ödlund, Laura 

Rankila, Harriet Sällström, Mainy Nilsson, Inger Andersson, Märta Hallström.
Mittraden från vänster: Göta Frölander, Gudrun Sjödin, Valgit Backlund, Ingrid 

Åslin, Anne-Marie Byström,Greta Nilsson, Eva Malmsberg, Elsy Lindström
Främre raden: Ulrika Sjöström, Pernilla Forsberg, Marie-Louise Edström, Marie 

Lundberg, Anette Sjöström, Elise Edén Carlsson, Ulla-Britt Ulander.
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Under hösten kommer vi att dra igång vår verksamhet på allvar.
Från vecka 34 håller vi öppet Måndag - Onsdag 12 - 20. Ung som 
gammal är välkommen in för att prata en stund. Vi kan hjälpa till 
med läxläsningen. Har du några ideér på aktiviteter, du kanske till 
och med vill hålla i något själv? Hör av dig i så fall. Lägg en lapp i 

vår förslagslåda eller kontakta oss på: 
Marlene - tel: 82186 ljustorpsif@telia.com

Sara - tel: 82413 bygdekontoret@ljustorp.se

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
ljustorpsif@telia.com 

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tors 9-12 tel 060-821 86 
ljustorpsif@telia.com
------------------------------------
Anläggning  
Vaktmästare 070-28 83 147

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 ca 140 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 cermonier.

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

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 
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 Vårgatan 21

I början på sommaren så bjöd 
Ljustorps Kyrko - och hem-
bygdskör tillsammans med 
Late night set för andra året 
i rad in till show i form av 
Jubel i bushen. 

När jag svänger in på parke-
ringen utanför Ljustorps Byg-
degård är den redan nästintill 
full av bilar fastän klockan bara 
är kvart över sex. Vi blir hjärt-
ligt välkomnade och serverade 
välkomstdrink. Det är många 
som minglar runt med drinken i 
handen och hälsar på vänner och 
bekanta. När klockan närmar 
sig sju börjar alla dra sig mot 
sina platser. Kören börjar kväl-
len med några smånummer som 
en slags presentation. Grund-
berättelsen är livet på en radio-
station -  ”Radio Ljustorp.” Som 

rad iopratare 
agerade Sven-
Erik Gruffman 
och tillfälligt 
hoppade Ulla-
Britt Ulan-
der och Leif 
Edström in. Vi 
får följa med 
r e p o r t r a r n a 
under några 
minst sagt 
underhål lande 
intervjuer. Efter den inledande 
presentationen blir vi serverade 
middagen. Maten var väldigt god 
och när vi är mätta och belåtna 
efter kaffe och kaka drar showen 
igång på allvar. Blandningen av 
solon och körsång med instick av 
små skecher är lyckad. Kvällens 
höjdpunkt för mig är när körens 
manliga medlemmar kommer 

inmarscherande utklädda till 
kvinnor, komplett med peruk, 
sjungandes ??????. Det var fler än 
jag som skrattade tills tårarna 
rann. Allt som allt var det en 
väldigt lyckad kväll och jag gick 
hem med ett leende på läpparna 
- hoppandes att det kommer en 
del 3.
Text: Sara Östman Bild: Olof Ulander

Matrix  
Köp 3 betala för 2 

Du får den billigaste. Gäller v. 33

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

Andra upplagan av Jubel i bushen

Gunhild Nygård,  Katarina Bergfors och Johanna Bergfors 
som Polly Darton.

Mera positivt för skolan och förskolan.
Under sommaren har 
Kultur och teknik legat 
i och förvandlat skol-
gården från en tråkig 
grusplan till ett riktigt 
eldorado för kättersugna 
barn. Både de stora 
barnen och förskolan 
har fått nya klätterställ-
ningar. Till förskolebar-
nen har man satt dit en 
liten variant som passar 
små ben och skolbarnen 
har fått en mer utma-
nande ställning. Trots 
att det varit lov och 

sommar , så har många 
barn redan hunnit prova 
och den nya skolgården 
får med råge godkänt. 
Senare under hösten 
kommer arbetet med att 
anpassa nedervåningen 
för förskolan attt starta. 
Byggstart är planerat 
till september. Perso-
nalen planerar för fullt 
vart barnen ska vara 
medans arbetet fortgår. 

Text & bild: Sara Östman
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Utflykt mot hemligt mål
Söndagen den 24 juli genomförde Centeravdelningen i Ljustorp den tradi-

tionsenliga resan mot hemligt mål. Årets utflykt hade miljötema och slutade 
vid Jällviksbron och Jällviksforsen i Mjällån. Ett omfattande projekt pågår 

med att återställa delar av Ljustorpsån och även vissa delar av Mjällån efter timmerflottningens 
rensningar. Under den tiden förstördes och ändrades mycket av åarnas naturliga utseende vilket 

man nu vill ändra och återställa till gagn för de naturliga fiskbestånden och den biologiska mång-
falden. Projektet pågår mellan 2010 och 2014. Vid utflykten tittade vi närmare på vad de kom-
mande åtgärderna kan leda till vid Jällviksforsen. En plats där det pågått verksamheter i olika 

omfattning under flera århundraden men även en omfattande naturlig erosion genom vattnenflö-
det. Vi jämförde bland annat kartor från 1869, 1964 och nutid. 1869 fanns en damm med kanal 

till ett sågverk som utmynnade i ett biflöde nedströms forsen. Åns flöde var betydligt annorlunda 
och mer slingrande både uppströms och nedströms. 1964 syns tydligt flottningens framfart och 

ån har en tydligt rakare och öppen dragning på flera ställen. Återställningsplanen kan fås på 
Miljö- och byggkontoret eller laddas ner från Timrå kommuns hemsidan. Sök på Ljustorpsån så 

kommer den upp i träfflistan. Utflykten avslutandes med fika, aktuell information och trivsam eld 
vid den av Mjällådalen byalag förnämligt ordnade rastplatsen. 

Hjärtstartarinsamlingen är nu (1aug) uppe i 18 412 kr. Ett stort tack till Ljustorps Centerparti och 
enskilda givare! Målet  20 000 kr är strax nått och vi avslutar därför insamlingen den 30 sept. 

Bidrag sätts in på Centerkvinnornas bankgiro 491-3182!

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
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* GLAS * MONTAGE * 
SOLSKYDD

ROBERT LINDGREN SÖRBERGE  
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360  

www.rialp.se
Rigstavägen 24, 860 35 Söråker

060-416 04, 073-06 000 23

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Under sommaren har vi drivet 
ett projekt som heter ”Före-
tagstestare 2011”. Det är ung-
domar mellan 15-19 år har 
haft möjligheten att testa på 
att driva eget företag. 

Vi har tre små sommarföretag 
i Ljustorp den här sommaren. 
Olles hemhjälp, Tottes bak-
verk och Support Persson. Alla 
har haft anslag uppe på hur ni 
kan anlita deras tjänster.

Företagstestarna har varsin 
mentor som hjälper dom med 
frågetecken och dessutom har 
dom genomgått en utbildning 
i företagande.

Företagen kommer att hålla 
på till den 15 augusti och sen 
ska dom rapportera sin verk-
samhet.

Våra Leaderprojekt
Företagstestare GPS som användning 

i naturturism
Utemiljön på  
Bygdegården

Flytt av turist- 
informationen

Projektet är i full gång och det 
skyltas stigar kontinuerligt 
under hela sommaren.

Stigar som är skyltade i 
sommar är Tuna fäbodstig, 
Frötuna fäbodstig, Röjeslingan 
och Ås fäbodstig. Dessutom 
har nya produktblad gjorts 
för Ås fäbodstig, Västanåle-
den, Röjeslingan och Rotsjösti-
garna.

Alla stigar och de färdiga pro-
duktbladen finns på hemsidan: 
http://www.upplevljustorp.se/
vandra.htm.

Vi har dessutom skapat ett 
forum där alla kan gå in och 
skriva sin synpunkter på sti-
garna. Det hittar ni på: http://
vandrailjustorp.forum24.se/

Vi har också lagt ut alla våra 
stigar på GPSies: http://www.
gpsies.com. Där kan du se sti-
garna utlagda på karta.

Under sensommarn och hösten 
ska vi försöka få upp skyltning 
från Ljustorpsvägen för de 
flesta stigarna.

Vi har precis påbörjat ett pro-
jekt där vi ska se över ute-
miljön på Bygdegården och 
försöka göra den mer trevlig 
och inbjudande.

Projektet är ett steg 1 projekt 
och det innebär att vi under 
projektet kommer att ta fram 
en ritning över hur utemiljön 
kan komma att se ut. 

Sen ska byn få ha synpunkter 
och sedan söker vi ett genom-
förande projekt.

Vi tog under försommaren 
beslutet att vi inte tordes flytta 
”Fisken”, eftersom vi är rädda 
att den inte håller. Turistin-
formationen är istället i en 
tillfällig friggebod vid Bygde-
gården. Inför nästa år ska vi i 
samband med utemiljöprojek-
tet för Bygdegården titta på en 
mer långsiktig lösning.

Fisken ska istället användas 
som övernattningstuga för fis-
kare, bara den har gjorts i ord-
ning för ändamålet.
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Affärsresa med go-fika!
Handla lokalt, samåk, minska utsläppen från bilarna och umgås. Klimats-

marta Ljustorp i samarbete med Timrå kommun och Ljustorps Taxi  ger den 
här möjligheten. Taxibussen går varje torsdag under september, som är en 

provmånad. Vår förhoppning är att resorna skall bli så populära att vi kan 
fortsätta in i framtiden. Passa på att åka med Ljustorps Taxi till Ljustorps 

handel. Där får du i lugn och ro gå runt i butiken. Vi hämtar och lämnar 
vid hemmet och du får hjälp med varorna i och ur taxin. Resan kostar 30 kr 

tur och retur. 

Start torsdag den 1/9
Hämtning från kl: 09.00, återresa 11.30

Vi bjuder på kaffe med dopp i Bygdetorget och du får vid premiärturen 15% 
på dina inköp. Boka med Niklas- Ljustorps Handel tel: 820 40 eller Marie- Ljus-
torps Taxi tel: 070-247 14 14 .Hemleverans från Ljustorps handel fortsätter 
som tidigare. Det här är en ny möjlighet, du kan till exempel själv åka till 

affären någon vecka och en annan vecka tar du hemleverans.

Är du intresserad av att lära dig nått nytt?  
Vi startar i höst!

•	 Odla	med	sand	och	gräsklipp.	

Ekologisk odling som kräver liten yta för att ge stor skörd.

Filmvisning, trädgårdsodling och grönsaksodling. Självstudier  efter stu-
diehandledning av Nils Åkerstedt. 

•	 Att	kompostera.	

Du minskar din mängd sopor och får jord till dina blommor. 

Vi går igenom olika kompostmetoder, varmkompostering, trädgårdskompos-
tering och maskkompostering.

•	 Come	On	

Vi städar garderoben och passar på att diskutera

konsumtion, klädtillverkning, tillverkning av trycksaker och skotillverk-
ning.

Vi byter också kläder, böcker, skor/stövlar och väskor.

*	Miljödiplomering

Vill du ta ytterligare ett steg och visa att din förening, företag eller familj 
arbetar för miljöfrågorna. 

Anmäl dig till Ingela Dahlin, ingela.dahlin@studieframjandet.se

alt; 073 803 79 68.

Har du frågor om projektet Kontakta Ingela Dahlin
ingela.dahlin@studieframjandet.se 073-803 79 68

Omställning	till	Klimatsmarta	Ljustorp
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 11429. 
Bilden är tagen någon gång 
mellan 1945 och 1950 från famil-
jen Östmans gård med utsikt 
över Bredsjön. Den vackra 
utsikten  nns inte längre då 
området är täckt av skog. Den 
skidåkande  ickan heter Engla 
Östman gift Hamrin. Som 
övriga skidbilder från början av 
1900-talet visar denna bild att 
man inte hade så mycket kläder 
på sig när man var ute i snön. 
Det var inte heller fråga om 
att ha några speciella kläder. 
Bilden ingår i den Östmanska 
samlingen. 

Bild nr 11472. 
Bilden är tagen 1946 av John Thunström och 
visar Laxsjöns sydöstra del. Laxsjön är full av 
timmer och på bildens vänstra sida  nns en 
anordning för att vinscha timmer brötar över 
sjön. Sådana vinschar fanns på  era ställen 

på bl a  ottar som var förankrade till botten. 
Genom dessa vinschar kunde virket föras fram 
i etapper över sjön. Från vänster syns Elon 
Edén, Valter Edén och Torsten Forzelius, alla 
från Tuna, som förbereder en färd till Laxsjö-
holmen där Elon hade får över sommaren. 
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KALENDER:

14/8 kl 18:00  Gudstjänst i Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Seth Hägglöf
17/8 kl 14:00-19.00  Surströmming i prästgårdsparken

21/8 kl 11:00 Gudstjänst i Lagfors kyrka 
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson
11/9 kl 11:00 Högmässa i Ljustorps kyrka
Peter Persman, Agneta Granlöf
13/9 kl. 18:00 Gudstjänst med musiken i centrum 
i Ljustorps kyrka 
Peter Persman, Agneta Granlöf 
25/9 kl 11:00 Seniorsöndag i Ljustorps kyrka
Lunch i f-hemmet efter gudstjänsten
Thord Hägglund, Agneta Granlöf 
Med reservation för ändringar.  
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

Expeditionen i Ljustorp            
onsdagar kl 10-12 tel 822 70 
övrig tid hänvisas till p-exp i Söråker

SURSTRÖMMING
Den 17 augusti mellan kl 14:00 och 
19:00 är det återigen dags för den tradi-
tionsenliga surströmmingen!
kom träffs, trivs, ät och njut.

 

Countrykvällen på bygdegården

Vår brevbärare Thomas Björk tog initiativet till den 
lyckade countrykvällen på bygdegården den 21/5.

Thomas har ett stort intresse för situationen bland de ut-
satta barnen i Sydamerika. han har udner lång tid arbetat 
och samlat in pengar på olika sätt för att kunna hjälpa till. 
Bland annat har han varit med om att bygga en matbespis-
ning i Equador och nu har han ett nytt projekt på gång i Peru. 

Detta var anledningen till att han tog kontakt med 
Ljustorps församling och Baptisterna i Ljustorp 

- själv är Thomas aktiv inom Frälsningsarmén. tillsam-
mans ordnade vi coutrykvällen där pastor Gunnar Johans-
son  och hans eminenta band stod för musiken. Gäster 
strömmade till från alla håll-totalt 160 personer kom, 
lyssnade, drack gott kaffe med bröd, köpte lotter och 
förgyllde det hela. Vår egen präst Thord Hägglund var 
också med oss hela kvällen och både inledde och avslu-
tade. När alla skulle söka sig hemåt igen hörde jag orden  
DETTA MÅSTE BLI EN TRADITION I LJUSTORP:

För församlingens del är vi glada och tacksamma för det 
fina samarbetet och har ingenting emot att medverka 

i en TRADITION                                    Freja Tjärnberg

KÖRSÅNGARE 
Tisdagen den 30 augusti kl 19:00 startar Ljustorps  
kyrko- och hembygdskör sina övningar igen för hösten i  
Ljustorps församlingshem
Gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.
    Körledare Agneta Granlöf

Fredagen den 27 Maj så bar det av på kyrkresa från Ljus-
torps församling. Under våren har det varit många dis-

kussioner om resmål innan vi bestämde oss för Lill-Babs 
hemtrakter, Järvsö. 

På fredagsmorgonen samlades vi tidigt vid Ljustorps för-
samlingshem och Freja Tjärnberg med sina adepter hade 

ordnat med morgonkaffet. På kända vägar bar det av ner mot 
Sundsvall och redan vid Birsta så tog vi av på den s k ”Tim-
mervägen” över emot Matfors. Där vek vi av sydväst på för 
många av oss okända vägar ner mot Delsbo. 

Förmiddagsfikat intogs på Avholmsberget med en mag-
nifik utsikt över Dellensjöarna. Det hade hunnit mulna 

och var lätt duggregn i luften så de allra bästa förhållandena 
saknades men inne på fiket så var stämningen på topp och 
ljudnivån angenämt hög

Vid Delsbo kyrka stannade vi och blev mycket väl mot-
tagna av kyrkvaktmästaren som visade kyrkan. I Delsbo 

hålls Sveriges äldsta spelmansstämma och stämman inleds 
med en härlig musikfylld gudstjänst i Delsbo kyrka, och efter 
gudstjänsten blir det uppmarsch med spelmän och fanbärare 
i täten fram till Delsbo forngård som ligger snett emot kyr-
kan. Att i den kyrkan ta ton med fiol, dragspel och klarinett 
var därför den naturligaste sak i världen och vi spelglada i 
sällskapet passade på att dra några låtar. Vi sjöng psalmen 
”Härlig är jorden” som avslutning, tackade för oss, och fort-
satte resan mot Ljusdal och sedan vidare ner mot Järvsö och 
Lill-Babs ”Caffär” och museum. Det var en tim-
rad loge välfylld med nu 73-åriga yrvädret 
Lill-Babs karriär. Bilder, minnen, kläder, 

program blandas med anekdoter, både från sin karriär och 
från privatlivet som mamma och mormor.

Lunchpausen för dagen intogs på Stenegård i Järvsö som 
är ett av Hälsinglands främsta besöksmål och årligen 

lockar mängder av besökare. Alla som är intresserade av 
trädgårdshistoria får där sitt lystmäte mättat. Trädgård, örta-
gård med mer än 250 örter, köksträdgård finns samlat på en 
och samma plats. Efter maten så påbörjades hemfärden och 
på Mickes förslag så åkte vi en mindre väg tillbaka upp mot 
Ljusdal. Den kallas för ”kalvstigen” och det bar av längs en 
ringlande, svindlande väg, in i skogen. En kyrkresa handlar 
också om sådant, att finna vägar och platser bortom allfar-
vägarna.

Dagens möjlighet till shopping kom i samband med efter-
middagsfikat. Vi stannade vid ”Lagårn” ett fik där ko-

båsens platser har ersatts med fikabord. Ovanför i taket sitter 
fortfarande tavlorna kvar med kornas namn och hur mycket 
mjölk och grädde de hade gett! I ett angränsande rum fanns 
ett minimuseum med ting och föremål från den gamla goda 
tiden. Mjölkseparator, smörkärna, Liar, krukor, ja sånt som 
hör den gamla tiden till. I ett annat rum så fanns det en shop 
med allehanda arbeten i textilt. Tyger till försäljning, hand-
arbeten, garner, prydnadsföremål, ja ett lite eldorado för den 
köplystne.

Efter en lång och innehållsrik dag så var det skönt att åter-
vända till Ljustorp och gamla kända hemtrakter igen. Vi 
som åkte var i huvudsak Ljustorpsbor och Ljustorpare i 

förskingringen från Timrå och Sundsvall.

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: månd-onsd, fred 10-12  tor 13-15 Tel. 060-408 20

kh Peter Persman 060-408 21, 070 - 3138762
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Receptet är hämtat från recept.nu
Hoppas det smakar!

16

Recepten är hämtade från coop.se
Hoppas det smakar!

Pepparentrecote med grillade grönsaker

2 msk rosépeppar 
2 msk grönpeppar 
1 msk hel eller grovmalen svartpeppar 
2 msk  ingsalt 
1 kg hel entrecôte 

Grönsaker:
 2 squash, i tjocka skivor 
 500 g halverade tomater 
 1 hel delad vitlök
 
Vinägrett:
4 msk olivolja 
3 msk vit balsamvinäger 
1 citron, rivet skal 
0,25 dl plockad rosmarin 
1 tsk salt 
1 krm peppar 

Gör så här:
Stöt pepparn i en mortel och blanda med saltet. Klappa in hela entrecoten med 
blandningen. Grilla entrecoten runt om och efterstek den sedan i ugnen tills 
innertemperaturen är 60 grader. Låt den vila 10 minuter innan du skär den i 
centimetertjocka skivor.

Du som är van grillare kan även grilla färdigt entrecoten på grillen. Detta görs 
bäst i klotgrill med spjäll på svag glöd, i cirka 45 minuter. Använd gärna en ugn-
stermometer.

Grilla grönsakerna och vitlöken tills de fått lite färg, några minuter. Lägg dem 
i en skål. Blanda ihop ingredienserna till vinägretten och häll den över grönsa-
kerna medan de är varma. 

4 portioner    1 timme 30 minuter    Ugnstemperatur:  150 - Grill
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Baptistförsamlingen

Kärlek
Glädje

           

Ljustorps Baptistförsamling        www.ljustorp.se/betel  
Edsta 104, 861 93  Ljustorp        PG 269356-2 BG 5355- 
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44       e-post: betel@ljustorp.se
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Mjällådalens byalag

Sommarens utflykt med byalaget gick till Hemsö 
fästning utanför Härnösand. Vi samåkte med Lages 
buss som plockade upp vid utresan och lämnade av 
vid hemkomsten. En duktig lokal guide visade oss 

runt i fästningen. Visningen avslutades med lunch på 
Hemsö restaurang.

Under våren har vi deltagit i Ljustorp ”Öppet hus” 
Vid rökkåtan visade vi hur rökning går till med tillhö-

rande provsmakning av rökt strömming. 

Underhållet av våra broar över Mjällån har utförts 
genom att vi oljat broarna samt utfört gräsklippning 

av anslutande stigar.

Under sommarmånaderna råder ökad inbrottsrisk. 
Ska ni resa bort så avtala med en granne om tillsyn 

av fastigheten.

Mjällå Byalag

 Kjell Rastberg 

Ordf

                          

 
Surströmmingsfest vid Bredsjö badstrand  

27/8 kl 18:30.

För er som inte gillar denna delikatess finns sill och 
köttbullar. Vuxen medlem i Byalaget 90 kr inkl mål-

tidsdryck. Icke medlem 130 kr inkl måltidsdryck

Barn mellan 12-15 år 50 kr inkl måltidsdryck 
Barn upp till 12 år äter gratis inkl måltidsdryck 
OBS Endast förköp, köpes senast den 21/8 

Önskar ni köpa biljetten i Bredsjön? 
Kontakta då Ewa-Marie 070-279 20 19 el Mats 845 

60, el hos Ljustorps Handel, el betala in på PG 
632411-5, ange då namn och tfn (ni får då biljetterna 

hemskickade). 
Kontakta gärna våra lokala taxirörelser för transport 
Ljustorps Taxi 070-547 14 14, Sjöströms Busstrafik 

070-325 76 90.

Varför inte ta en kvällsbastu med familjen? 
För mer information om flotten, bastu och stugan på 

bastuudden vänligen kontakta bokningsansvarig Kent 
Berg 070-218 80 69.  

Besök gärna vår hemsida www.bredsjon.dinstudio.se.

Vi hälsar er alla välkomna till vår fina badstrand i 
Bredsjön, under soliga dagar och möjlig bemanning 

säljer vi glass, se till att ha lite kontanter hemma.

/Styrelsen 2011 genom Victoria

Bredsjön & Slättmons byalag

                          

 Försommar och grillfest på ”Vargknösen”. 
Den ägde run veckan före midsommar med 
ca 25 medverkande. Lite kylslaget men det 
märktes knappast när grillvärmen spri-
der sig och pratkvarnarna kommit igång. 
Frågeslingan klurig som vanligt. Medhavd 
grillmat doftade underbart. Kaffe och tårta, 
som byalaget bjuder gästerna på. Det är 
stort det som händer i sommarkvällen. Vår 
nye ordföranden, Allan Dahlin med hustru 
Marina hade tidigare på dagen döpt sin 
dotter Vanja i Lagfors kapell, och dopgäs-
terna deltog i grillfesten. Tack till alla enga-
gerade som ställler upp och gör vårträffen 
till en mysig tillvaro för byborna.

Totte vevar vidare

Ås/Lagfors byalag

Murhýlla  den murade kanten på spiskåpan
Musbrä´nd  ömtåligt för hett.
Mýnna      att skjuta båten bakåt med årorna när man ror
Mýt´n   hemlighetsfull
Må-dä´?  Tror du det? Tvivlande
Må´lle   skälja, tvätta
Mä´lte   förgro potatis
Mä´ngte  knåda
Männísch  människa, ibland kvinna
Märka   märka ut något
Mä´rka   ett markområde
Mö´ckli   slö, likgiltig
Möckelsámt  besvärligt, tungsamt
Môle   ”môle brö” – äta torrt bröd utan pålägg
Múle   smula sönder
Mödd   plågad av någonting

Våra dialektord, M 
Ur Bygd i förvandling, del III
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www.scaskog.com

SCA Skog bibehåller sin höga prislista. 

Passa på att avverka och gör en bra affär. 

Kontakta Per Stadling, virkesköpare SCA  

070-229 04 55

Tel 060- 19 39 18
Mobil 070- 229 04 55
per.stadling@sca.com
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Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

Boule
Utomhus  

onsdagar kl.11 
Ljustorps IP

Inte medlem, funderar du på att bli det? 
Kom och besök något av våra  

medlemsmöten eller ring Harriet  
Svedlund tel. 076-630 87 39 för mer  

information om våra aktiviteter

 

Berättarkväll
31 augusti kl. 19.00

Lars-Åke Boman visar bilder om ”Fyra årsti-
der på Gudmundstjärn” och Knut läser dikter. 

Servering

Soppkväll med sång och spel
14 september kl. 19.00

Taubesällskapet Nordosten spelar och sjunger.
Servering av soppa och smörgås.

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

Nästa medlemsmöte 27 september

MEDLEMSMÖTE 
med

SURSTRÖMMING
Tisdag 23 augusti kl.13.00

Underhållning

REA
50 % - 70%

på nästan allt

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

Glöm inte
INSPIRATIONSDAGEN

1 SEPTEMBER Tonhallen Sundsvall kl. 10.00-15.30
Med bl.a. uttagning till PRO-stjärnan 2011

Många utställare deltar från 
Medelpad, Ångermanland samt Jämtland/Härjedalen
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Sommarens öppettider  
ons-sön:

 
Odling 9-19 

Sista öppetdag 30 oktober. 

Café Pomodoro 11-19
Cafeét stänger 21 augusti.

 
Måndag och Tisdag stängt.  

Bokningar och frågor telefon & fax: 81050

 Köp  
öronljus och 
spikmattor!

Jag har 
Linnex  

linniment.

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

Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se 

Jag masserar i Ljustorp  
1 ggr/månad, boka tid!

Mobila massören!

 

 www.butikvitamin.se   Höghuset, Skönsberg  Tel: 060-15 69 00

HÄLSOKOST & 
TERAPEUTER
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Till Dig som vårdar och/eller stöttar
en anhörig eller vän i Timrå

Träffpunkten drivs kommunalt i samverkan 
med primärvården, frivilligorganisationer och 
svenska kyrkan. På träffpunkten finns kom-
munens anhörigkonsulent. Anhörigcenter skall 
fungera som äldreomsorgens informations-
kanal till kommunmedborgarna. Lokalen är i 
Centrumhuset. Hembesök kan bokas.
Öppettider mån-fre 12-15, sön 12.30-15

Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson 
Tel: 060-573050 Mobil:070-577 62 60

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut

Klinik: Mariedal, Timrå 
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker

070-533 17 92

 

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

Matjord

Kranbils- 
transporter

Sanna GruS
Öppom 124, 861 93  Ljustorp

Telefon: 060-820 35 eller
 070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Kungl. Maj:ts nådiga stadsfäs-
telse för ”Sockne Magasiners 
inrättande” är daterad den 8 
augusti 1758. Gästrikland, Häl-
singland, Medelpad och Ång-
ermanland ha samtidigt fått 
föreskrift om inrättande av 
dessa magasin. Papperen är 
utfärdade av lagmannen och 
vice landshövdingen Martin 
Swan efter allmänt landsting. 
Föreskrifterna är noga detalje-
rade ifråga om byggnadssättet 
och disponeringen, om förestån-
dare och räntor. 

”Bottnarna i boden skola vara väl 
drefne och täte, then öfverste af 
waraktige bräder och then nederste 
af tiljor eller syllor, åtminstone en 
aln från golfvet. Then socken som 
inom föresagda tid (Mickels Mässo 
tid nästa år) ej hafver sitt Magasin 
i färdigt stånd satt, böte hwar hem-
mansåbo En daler Silfwer mynt 
till Socknens fattige. Början med 
insättning af Spannmål efter thenna 
 nnes, skjer uti innevarande år 
1757 och inlägges årligen för warje 
hemmans rök uti Gestrikland och 
Helsingland, En fjärdings Råg och 
en fjärdings Korn. Uti Medelpad två 
fjärdingar korn för war rök, och uti 
Ångermanland En kappe Korn för 
varje seland Jord, alltsammans så 
torckadt, att thet både till utsäde 
och frökorn nyttjas samt äfwen till 
lifs uppehälle förwaras kan hwar 
fortfares och thil thes för ett helt 
Hemman fyra och en half tunna, 
eller för hwar mindre rök twå tunnor 
äro insamlade. Alle hemman i Sock-
nen, af hwad beskaffenhet the wara 
kunna, och af hwem Stånds Person 
eller Allmoge, the innehafwes, böra i 
thenna insättning deltaga, och skola 
insättningarna ske, utan afseende 
på jordägaren eller innehafwaren, 
af the  som hemmanet häfdar och 
brukar”.

Inne i magasinet fanns en trappa 
vid vardera porten. De var gjorda av 
grova furustockar, som kluvits, och 
i dem var trappstegen inhuggna. 
På grund av berghällens lutning, 
gick det att krypa inunder på södra 
sidan. 

När två år gått, ansåg socknemän-
nen att det blivit så mycket säd 
samlat, att de skulle kunna låna 

ut en del, om det skulle behövas, 
emot fastställd ränta, som bestod 
av vissa kappar säd för varje lånad 
tunna. Man kan således säga, att 
dessa socknemagasin var de första 
bankerna på landsbygden. Det var 
mycket större risk för frost på 17- 
och 1800-talen än i våra dagar, och 
det hände därför, att man tvingades 
låna frökorn ibland. Om det blev för 
mycket säd i magasinet, såldes över-
skottet på auktion, och pengarna 
förvaltades av en särskild maga-
sinkassa. En del kommuner hade, 
liksom Ljustorp, ingen sådan kassa, 
utan pengarna gick in i kommu-
nens förvaltning. I västra Medelpad 
däremot fanns det sådana särskilda 
kassor och som vi sett i lokaltidning-
arna har många anslag beviljats ur 
dessa till en hel del nyttiga ändamål. 
Givetvis var det endast bönderna, 
som var delägare i sådana kassor. 
Andra yrkesgrupper var alltså utan 
delaktighet. 

I Ljustorp valdes bonden Anders 
Nilsson att utöva tillsyn över maga-
sinet. Han var ägare till hemmanet 
Mellberg Nr 2² om 10 3/8 mål. Nils-
son var ägare till två skvaltkvarnar, 
den ena i övre delen av hemmanet 
och den andra nere vid gården. Den 
kvarnen stod kvar ända tills den 
stora vår oden kom den 3 och 4 maj 
1919. Dessa kvarnar hade en mycket 
stor ”stut”, tratt, som fylldes varje 
morron och kväll. Den  ck alltså gå 
både natt och dag under den korta 
tid höstregnet varade och levererade 
vatten. Det fanns ingen sikt eller 
skrämaskin vid dessa kvarnar, utan 
det sammanmalda mjölet bars upp 
till bagarstugan och siktades upp 
på bakbordet. Sådorna togs tillvara 
i hemvävda säckar för att tas med 
till fäbodarna. Där blandade man i 
litet salt i dem, och detta kallades 
”fämat”. Av den varan skulle det 
alltid  nnas litet i varje kobås, när 
korna kom hem på kvällen.

När magasinet uppfördes, hade tim-
mermännen två hantlangare. Den 
ene var från Hamre och den andre 
från Mellberg. Den siste hade ett 
litet hemman om 3 2/3 mål, vilket 
senare inlöstes av  ägarna till Mell-
berg 1² och 1³ i samband med pågå-
ende lags skifte åren 1834 och 1836. 
Detta hemman sträckte sig ner mot 

den lilla myren, och där ville det 
gärna frysa om höstarna. 

I slutet av oktober ett år, när Anders 
Nilsson och drängen gick hem på 
kvällen från sin kolvedshuggning, 
 ck de höra Nybergs kvarn mullra 
och gå nere i bäckdalen. Nilsson 
tyckte detta var underligt. Dels var 
det litet vatten i bäcken och dels 
brukade bonden Nyberg vara väl-
digt tisam att mala. När Nilsson 
träffade Nyberg några dagar efteråt 
frågade han därför, hur det kom 
sig att han malde då. Jo, svarade 
Nyberg, det var bonden B, som hade 
velat låna kvarnen några dygn. 
Bonden B hade själv ingen kvarn 
utan brukade sedan  era år tillbaka 
mala hos Nyberg. Nilsson fundera 
mycket, hur det kunde komma sig, 
att han malde hos Nyberg just då. 
Någon lösning kom han inte på och 
tiden gick.

Följande vår hade bonden N i Frö-
tuna bett att få låna en tunna korn 
till utsäde och Nilsson gick upp till 
magasinet på överenskommen tid. 
När han kommit in och öppnat en 
lucka, så det kom in ljus,  ck han se 
att det var en stor grop i mitten av 
en kätte. Han kröp ner på golvet och 
tittade under och  ck då se en stor 
kornhög under kätten och en grov 
stör, som kom upp genom golvet 
och var inslagen i kättens botten. 
Han gick så ut och kröp in under 
magasinsgolvet. Där fanns också 
en kornhög. Någon hade med en 
grov husnavare borrat i golvet och 
sedan med en smalare borr gjort hål 
i kättens botten. Sedan hade tjuven 
vässat en stump av en stör, som 
han täppt till hålet i kätten med. 
Så småningom kom Anders Nilsson 
att tänka på Nybergs kvarn, som 
mullrat den där höstkvällen, när de 
kom hem från skogen. Och när han 
anmält kornstölden och det hade 
varit en rätt så besvärlig utredning, 
framkom det, att det var bonden B, 
som var tjuven. Detta resulterade i 
att det i vanlig ordning blev rätte-
gång och domen löd på en månads 
fängelse ”på vatten och bröd” som 
det hette på den tiden.

Gottfrid Svärd

Ljustorps sockenmagasin
Utdrag ur ”Bygd i förvandling” del III
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet

- vår väg är lugn
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Pyssel sidan 
Lös och färglägg! 
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   Augusti

   Sön 14 kl. 18.00 
 Gudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling  
   
    Ons 17  kl. 14 - 19 
 Surströmming  
 Prästgårdsparken 
 Ljustorps församling

    Lör 20  kl. 14
 Hemmamatch
 Ljustorps IP
 Ljustorps IF
    
    Lör 20 kl. 9 - 16 
 Bussresa Turista Hemma 
 Lögdö Bruk
 Naturskyddsföreningen

    Sön 21  kl. 11.00 
 Gudstjänst   
 Lagfors Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tis 23 kl. 13.00 
  Medlemsmöte   
 Bygdegården 
 PRO

    Lör 27 kl. 18.30 
 Surströmmingsfest 
 Bredsjöns badstrand
 BredsjönSlättmons byalag

    Tis 30  kl. 19.00 
 Körens uppstart 
 Församlingshemmet
 Lj. kyrko-och hembygskör
    
    Ons 31  kl. 19.00 
 Berättarkväll   
 Hembygdsgården 
 Hembygdsföreningen

    September 
  
    Tors 1 kl. 9.00 
 Affärsresa Premiär!  
 Upphämtning 
 Lj.Taxi,Lj.Handel, KlimatLj

    Lör 3  kl. 14 
 Hemmamatch  
 Ljustorps IP 
 Ljustorps IF

    Lör 3 kl. 11.00 
 Familjeutflykt  
 Ljustorps Handel 
 Naturskyddsföreningen

    Tors 8 kl. 9.00 
 Affärsresa    
 Upphämtning 
 Lj.Taxi,Lj.Handel, KlimatLj

    Sön 11  kl. 10.00 
 Vandring i Mjällådalen 
 Samling rastplats väg 331 
 Naturskyddsföreningen

    Sön 11  kl. 11.00 
 Högmässa 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 13 kl. 18.00 
 Musikgudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

Mån 12 Stoppdatum 
Var god respektera detta!!!

    Ons 14 kl. 19.00 
 Soppkväll   
 Hembygdsgården 
 Hembygdsföreningen  

    Tors 15 kl. 9.00 
 Affärsresa    
 Upphämtning 
 Lj.Taxi,Lj.Handel, KlimatLj

    Lör 17 kl. 14 
 Hemmamatch  
 Ljustorps IP 
 Ljustorps IF

    Tors 22 kl. 9.00 
 Affärsresa    
 Upphämtning 
 Lj.Taxi,Lj.Handel, KlimatLj

    Sön 25 kl. 11.00 
 Seniorsöndag 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tis 27 kl. 13.00 
  Medlemsmöte   
 Bygdegården 
 PRO

    Tors 29 kl. 9.00 
 Affärsresa    
 Upphämtning 
 Lj.Taxi,Lj.Handel, KlimatLj

 
   1/10 Nästa Ljustorpsblad

       Regelbunden verksamhet

    Tis   kl. 10-12 
 Öppet Kyrkis   
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Ons kl. 11.00  
 Boule 
 Ljustorps IP 
 PRO 

    Tors   kl. 18.45 
 Bilbingo   
 Bygdedgården 
 Ljustorps IF        

Aktiviteter  i Ljustorp Augusti - September
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En aning personligare 
Begravningsbyrån med det personliga  
engagemanget finns för Dig alla dagar.  

Vi har jour kvällar och helger så även då når Du  
oss om Du behöver vår hjälp vid ett dödsfall. 

På begravningsbyrån hjälper våra duktiga
medarbetare Dig när det gäller begravningar. 

Testamenten, bouppteckningar, samboavtal, gåvobrev
och äktenskapsförord m.m samarbetar vi med 

Ringa Juridik.

Välkommen till oss! 

Hässjö Begravningsbyrå 

Köpmangatan 38 i Timrå 

Tel 400 63
 (Gäller även kvällar och helger) 
   

www.ringabyraer.se 

            
                Av SBF auktoriserade begravningsbyråer 

Anette     &      Marie 
070-547 14 14     070-247 14 14 

 
taximarie@hotmail.com 

Närmare än någon annan.

Telefon 060-416 56
www.dina.se/timraorten

Timrå



















Affärsresa med go-fika!
Taxibussen går varje torsdag under september, som är en 
provmånad. Vår förhoppning är att resorna skall bli så popu-
lära att vi kan fortsätta in i framtiden. Passa på att åka med 
Ljustorps Taxi till Ljustorps handel. Där får du i lugn och ro 
gå runt i butiken. Vi hämtar och lämnar vid hemmet och du 
får hjälp med varorna i och ur taxin. Resan kostar 30 kr tur 
och retur. 

 Start torsdag den 1/9   
Hämtning från kl: 09.00, återresa 11.30

Boka med Marie - tel: 070-247 14 14  
Anette—tel: 070 547 14 14   
ljustorpstaxi@gmail.com   
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Telefonnummer
Service
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Rotsjö gård   0611-420 46
Idrottsföreningen  060-821 86 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 070-28 83 147
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 070-218 80 69
Bokning bastu-udden 070-218 80 69
Tomat-Ås   060-81050

Skola/Barnomsorg 
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  073-077 71 58
Fritids    060-821 47
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  060-821 38

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
Lantbrevbärare Timrå  060-57 34 31 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  114 14
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20
    060-822 70
Bergeforsen camping 060-51 50 90

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

Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14 

Rotsjö Gård 
Onsdagar 12-21 Tors & sön 12-16

Kansli IP & Bygdegården 
Må - Tor  9.00-12.00

Tomat-Ås 
Ons - Sön Odling 9 -19 Café Pomodoro 11-19

Bygdetorget 
Vecka 32 stängt. From 29/8 Mån- Ons 14 - 20

 
 

Ljustorps information

Facit

UPPHITTAT
Kapell till husbil upphittat i 

Mellberg i april. Kan det vara ditt? Hör av 
dig till Inga- Maj 82088 eller 070-2451446

Akvariefisk skänkes/säljes
Det börjar bli trångt i mitt akvarium. Friska 
fina Guppy- och Molly-yngel i olika storlekar 

skänkes eller säljes för 5kr/st utifrån storlek och 
sort. Finns i Fuske för avhämtning. Ring el smsa 

Anna Nygren 073-020 55 05 
KÖKSSPIS ÖNSKAS KÖPA

Begagnad spis önskas köpa till vår undantagsstuga. 
Enda kravet: att den fungerar, ålder spelar ingen 

roll. Magnus 070-660 82 40
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STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14  

070-351 27 10

 

Martins service
VVS 

PELLETS
VÄRMEPUMPAR 
070-673 06 09

 Trävaror & tryckimp  
till bra priser. 

Pellets 1998:-/pall hämtpris

Öppettider
Mån-Fre  7-17 Lör 9-13

Terminalvägen 6  
861 36 Timrå  

Tel: 060-571050

Utkörning går att ordna.

Bilrutor och 
stenskottslagning

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

Ryds Glas
i Timrå AB



Ljustorps Trädgård
Ett stort tack
till alla blomstervänner i 

Ljustorps soliga dalgång för 
ännu en fantastisk sommar 
på Trädgården! Vi vill också 
tacka alla som var med och 
arbetade under Öppet Hus 
och Hasselforsdagarna. Nu 
har vi semesterstängt, men 
i våra växthus odlar vi blom-

mor till den färgglada hösten.
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Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...

Baptistförsamlingen 
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz Motor 
Butik Vitamin
Bygdegårdsföreningen
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
Design-56 
EAB Norrland
Hofmann tandläkare 
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå

Klimatsmarta Ljusstorp 
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Martins Service
Mobila massören
Monicas
Norrskog 

PN Montage
Primaskog 
Remax Mäklarna
Rialp 
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Storöringen
Tomat-Ås 
Träffpunkten

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 


