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Lena Liljemark,822 22

e-mail: lovberg@algonet.se
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\ St iclr.n in eller ring in ALLT ni

\Maricrrne Persson\Marianrte Persson

\ n;o.t onr 3154'\orn 
"" aE'DJ:Ena €),

\ \§
860 33 BERGEFORSEN

\ öoo-ai 423,82s23,010 - 33 66 043, fax 060-823 23 (ring gärna fiire)
\
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Föreningens
Postgiro 86 11 24'6
Bankkonto 783L-11-12096
(Fören in gss parbanken)

INTERNET.. LjustorPs hemsida:
\' ,ll\ t Drsl\fJ 1.. r{ullur P§ rrurrrrruq' §

\ trttp : llwwrv. geocities. comA/oiem ite/Rapilt/9.9:' §
{ fipt orn ändringar och länkar, hör av dig till: 5

A nno ns ab b o n e ru a ng s ko stnader
I 998

IIel A4 2.400:- 3.000:-

Llz A4 1.200:- 1.500:-
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tycker borde vara med i tidningen. Till red: 
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Medlemsavgifterna ftir 1998

Familj 50:-

Enskild, fiiretag, fiirening 25t'
Insatsmedlem betalar 100:- vilket är en engångs-

summa + att den är personligr sen även årlig med-

lemsavgift.
Prenumeration kostar 150:-/år dvs 6 nr.

Annonsk0stnadGr rör rsss

Pris: exkl. moms inkl. moms.

Hel A4 600:- 750:-

ll2 A4 300:- 375:-

U4 A4 150:- 187:50

STOPPDATUM!
Vore väldigt tacksam
om dessa resPektera-
des.
Det går an när underla-
get kommer fixt och

fiirdigt (som hel A4) och

man bara behöver
lägga in sidan i bunten,
rnen ska det skrivas om

och "fixas" till, då tar
det lite tid. Så snälla..

@,å§§§3}}
A nno ns ub b o n n e nru ng s k o stn ader

ft;r Liustorrs föreningur t99g
Hel A4 2.000:- 2.500:-

ll2 A4 1.000:- 1.250:-

l/4 A4 500:- 625:'

Gör din röst
hörd i LjustorPs-

bladet

§\s.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ >
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frnisrEN DAG började lite mulen men det visade sig att vara ett helt perfekt väder.

4giVi började med en maskerad-hoppning som utfiirdes av bra tjejer på bra hästar.

S l:a Camilla Nilsson Mijola
& 2:a Ina Berglund Sonett

&- 3:a Frida Nygren Spinning Neptuna

*r*Pris för maskeradutklädnad: 1:a Camilla Nilsson

S. Zza Frida NYgren
3:a Ina Berglunde.

&. Vi hade även brukskörning av Joakim Carlsson och Klave. Han visade en del av det han lärt sig

#rnd.. utbildningen på Nordvik. Snyggt!

s-Uppnisning av Viktoria Forsberg på islandshästen Sikill och Lena på Hilda. Fina och duktiga

#n hättu., eIt veteran, Sikill och en "fiirsking" Hilda.

&]Sist mep inte minst blev det precisionskörning av två ekipage: Jocke med Klave och under-

Stecknad med Fanny (fantastiskt kul)

fragtlg.pom en treviig dag. Vi provår igen nästa år och hoppas att fler kommer och kikar på dessa

&. Out tiga ungdomar och deras hästar.

:) Lotteriet: Vi ringer till vinsttagarna när lotteriet är klart.

$l;ustorps Hästfiirening gn lvlarianne ?erssoT (kassör)

e"
&l"".n,r.:lia.,lnt välkomna-att bli medlemmar i ftireningen. PG 167 05 - 6

FPassiv/stödjande 50:-/å
%.Enskild 80:-/å

i-lar
80:-/år

4 ra*ilj

uee
200:-lär
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« som yu{iqt^1s:90^:2j..00 för a1suu1.1 - u L7t- 
d'
.Plar nch ?o hn - zr-00 för 7 zor och unnåt. &tr och 20.00 - 23.00 för 7:or och uppåt'

« Medlemsavgiften är 20:-/läsår betalas på nagon av de första gångerna. g
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Yf Som tidigare baseras verksamheten på frivillig föräldramedverkan. Dc .t
« ansvariga för grupperna har under sommaren försökt göra listor med 1tr

{ ;;rr*;;h kvägsansvariga. Dom har och håller på att delas ut och vi 
Yr

å(

ffi nonnas att det ska passa de flesta, oH inte, byt inbördes eller skaffa egen 
«

« ersättare. «
C Vi tackar på förhand och hoppas det i år igen kommer att fungera lika «
ä 

Y I .4L,*'!' Pa r1,,r tr.,u r'\'r 
bra som tidigare. 
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ä O.Of och ansv. för "stora" gruppen Anneli Engrna' 820 95 &
# il;; o.n 

"ntr. 
för "lilla" gruppen Carina Wallinder 822 12 

Y,

fl xassor och kommunansvarig N{arianne Persson 824 23 äti .Pr

« ^ r---ni--r^rr.'\rrTr.lcrrzirrz^Lin\TÄ Hjn /a o.rr r:ÄMr,A MEDT,EN, as VÄLKOMNA «d ALLA NYA OCH GAMLA MEDLEMMAR HALS,
ffi TILL ETT NYTT TREVLIGT FRITIDSGÅRDSÅR.... &
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T]NGA ORNAR
Se upp!

Vi startar igen!

onsdagar kl. 18.00 - 20.00 på Bygdegården, med sturt 26 augusti- : '

Ladda upp med id6er och fantasi.

Från 7 är och uppåt, under 7 i förälders sällskap

Som vanligt behöver vi fler föräldrar som kan låna oss 2 timmar nån gång

under hösten.
Vi hälsar alla gamla och alla nya medlemmar välkomna till en ny
ttpyssel"termin

Medlemsavgiften för 1998 är 120:- och gätler för HELA familjen
PG 81 31 44 -3

Kom och pyssl&.......

Bitte Edström 823 2l
Marianne Persson 824 23



MJÄLLÅ»EIENS BYALAG
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fr Invigningen av Petter Norbergs och Jällviksbroarna.
P2YI!!]!Ib""-^.t
P'9 &. f,r...rr9 r-r---- r^--^I^- [/fg--^:-+-^^^^ t( Broinvigningen blev en stor festdag ftir Mjätlådalens byalag. Många intresse- p.,

g;;;;, -rigg-]rr personer, hade letat sig ner till Miällån utefier den slingrande y,

g ö;:;t;;." gick viksjö spelmanslag och spelade' *'

$ i;r'öåri..t*från andiu ridun ån kom ett gäng Ljustorpsbor som också \
1d

ry ville Yara med. .. il
å O.Oni.ande Bernt Laggren hälsade alla hjärtligt välkomna och riktade ett sär- il
å skilt varmt välkommen till alla som hjälpt till att jobba med broprojektet- Han t
# ilIsad. ,.f.a kommunalrådet Kenneth Westberg och länsrådet Inger Lilje- t
fr ffi:ääärrt" ftirrätta invigningen, välkommen. #
q d]1|j1i1^ O..rb"l:g talade om betydelsen av att människorna ute i bygderna *n' g
g;;;';;;rig o.r, att vi tar saker octr ting i egna händer. Han sa också utt byr- g
g il;r;*iräe, viktig och den är på stor frammarsch över hela landet och ön- 

W

$ skade därmed byalaget lycka till i framtiden. t
rt K.rn.th W påminde om att broar fiirsvinner och broar återuppbyggs genera- il
# tion., igenom. Brofiistet vid Petter Norbergs bron har bundit ihop den gamla il
tif CiUoar,L.r, seclan 1500-talet med gårdarna på anclra sidan bergen i Tuna och tr
#;ä"tk 

- -- -. o 
E

( Lansrådet Inger Liljekvist ftirrättade så invigningen genom att ktippa av det y,
(;å"; bandet. Hon överlämnade som minne boken "Mästerverk" projektet 1'J

c'(

$, Höga Kusten och tless trettiofem broar till frarntiden. Hon talade runt om bro 'tr-tr
å u.t betydelse för människan. il
'LJ

$ Festkomitten svarade fiir fiirplägnaden och dom hade giort att jättefint jobb. tr
ry fna stora parfytält fanns uppställtla och där serveradgs grillad korv, saft, bul- tr
ff tu. och så iaffet, som hade kokats över en öppen eld. Gigi Engström från Hem- #
,ff UygAsmreningen i Viksjö lagade kolbullar och bjöd på. Festkomitten delade t
ä ffi tl;.n'Uyufrgskeps till alla som hjälpt till och på O.r, står det "Byalagen g
( eit. de'". Kelisen hnn. att köpa för 25:-. y,
g F g*nO av afft regnande hade arbetsgruppen haft ett styvt jobb att få tilt vä 1ir

H n.n ner till ån men den blev fiirdig i tid när alta hjälptes åt. 
uuu 

'rrf, 
ra r,r va- 

H
g ft;#."äå.* att bygga den tredje bron någon km uppströms. Där har också W

$ varit ett viktigt övergångsställe för kontakten med byarna på Västanå sidan- tr
ff Xe.tu projekt för byalaget blir att leta igen och rnärka upp de gamla stigarna- tr
å Stignr"aren Elisabeth Nilsson från Ljustorps hembygdsförening har börjat så tr
# smått och hon har redan funnit igen rester av den gamla Fäbostigen, som fiir- E
f, UinO.. IVljällåtlalen med Ljustorp. Y
9^ U.tu invigningsfesten filmades av Lars Forsström från Fagervik så allt finns -L{

E väldokumenterat för framtiden 
!r v'r rr s' I s6vr I 
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å ntir Mjällådalens byalag t
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Bernt Laggren «
- ",ortlf. tr4't« il « t t t il t t t il t( t t « t t t tr t « # fri t il t t il tril tr



BY-KAMPEN
Lördag 1 aug

KL 11 .00-15.00
Ljustorps lP

BIORKANGEN

KL 27.00

"\,Vanilla"
lnträde: 100 kr

gBS! Anmälan på tel:821 86

L)

BARNAI(TIVITETER
SkattjakL.
Ponnyridrring.
Godisregn, ca 15.00.
( Er. Ansiktsmåhring)

SERVERING
[-lanrburgare, k«rrv, srn(irgåsar
ka[[e, läsk, glass och godis.

övruca ar«ttvrrnrnR
Lotterier.
Gissa vikterr på laxen.

********************************************************

DANS PÅ

TAVLINGAR
Alla Byar i Ljustorp tävlar i ioiifä
och tokiga lekar.
10.30 Defilerar alla lag.
11.00 Första start.
1 5.00 ca. Prisutdclrrirrg.
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Det är fint att bo i rimrå kommun! ,rrF g-

* Urhar så mycket. Vi har en lång havskust, landsbygd, jordbruk, industrier. små- $
fffiiretag. fiskevatten. vildmark..... §_
W- Vi h; en stor aktivitet och kreativitet ute i bygderna i hembygdsfiireningar, g-

*r;il;';; ;;"-Ila riirenio*u..' 
-'- - "'/ E--- -- ' '-"' 't r'----- ------D---' 

&
E lUen om hela Timrå kommun skalt fortsätta att utvecklas och vara en bra kom- §_

Ern"" att bo i så behövs det medvetna satsningar på hela kommunen. §
fiä;;;; nä. r,tu-les fiir kostnadskrävande investeringar giorts i centralorten. &-
&gr. kommer det att påverka kommunal setvice, skolor, äldreomsorg, ungdoms- g-

ffi;;;t..uä;;io.n lanrlshygdsutveckling? &ffiw_
E fti. att motverka en negativ utveckling på landsbygden är det viktig att t ex §-

E;j;;pt är"*eckling och byalagen finns . 
- - -' o- o 

Ww@-
ffi O*n satsning som de giort på turism i Ljustorp är en satsning för framtiden och ffi
ffit o**er att innebära nya arbetstillfällen i bygden. 

W-&§"
8, O^du vill vara med och påverka hur dina skattepengar används så engagera §
Eö';;;är.4r'r 

rrrLu v!, l'qvLrrtq rrqr u'rs 

&wq.
ft nti. att vi skall få en kommun som vi vill och kan bo i så krävs många duktiga §
ffioch merlvetna politiker. 

rr §t'rrr rr trrr,t'rr n(rrr u, I ro nrqrJ rr!'!1164 surlrrås 

#&q&§-#&
FoCn GLöM INTE ATT RöSTA DEN 20 SEPTEMBER!!!!!!!!I q&"- §-&§-
Frun;öPARrrBr DE GRöNA st\§ul#" W-

ffiae r 32 rrMRÅ §p&!iiLi, W_W Yt]å'§ #*t §-

ffir"rs8 08 78 , ff-fi \WffiX §-& r[K{ .r w:
ffg . rr r,rr §
äPr. Lycka till med det fina Ljustorpsbladet!! _ e-
@DsS-tuff
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E,XTRAKNACK???
Vill du Yara hemma med dina

barn dagtid???
ao

KVALLSJOBB???
Vi har lösningen!!!

Telemarketing} - 5 kvällarlveckan
söndag - torsdag

17.00 - 21.00

Fast timlön och provision -
bra möjligheter att tjäna Pengar.

Arbetsplats: Kyrkogatan 20 i Sundsvall

Intresserad?
Ring 026-10 10 95

och prata med
Micke Lund6n

eller
Carina Gilberg 11
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il;mmrek f i
Av dryga 200 personer så var det ca 50 st som var med i fisketävlingen, som Ljustorp-

såns FVO medverkat till och blev ett bra inslag i underhållningen-
Lögdö vildmark ( Börje Albertsson ), Ljustorpsåns FVO ( Lars-Anders Bergfors ) och

Bergeforsens fiskodling ( Anders Hedman ) informerade om fiske.

Staffan Eriksson visade bl.a. hur man gör fiskeflugor.
,,Bollrace på ån" var en av höjdpunkterna. Bollarna slutsåldes och tuå vinnare fick dela

på 750:-.
Hansson Motorsågsfigurer giorde en fiskargubbe som nu ska pryda Björkängens par-

kering"
Som underhållning fick vi höra dragspels och fiolmusik av Lövbergskvintetten.

Barnen roade sig med fiskdamm, rita ögat på fisken, fisketävlingen, bollracet och barn-

lotterier"

Er[an[

Önskemål 1!
"Filrntajm" dvs bio
Iiir ev dont yngre eller
varftir inte även vuxen-
bio?
Vi har provat fiirr. Ska vi

om det??
Ring Marianne 824 23

Önskem äl2l
Finns intresse att starta
en typ av "syjunta"?
Kurs eller studiecirkel
och/eller bara att träffas
och sy, sticka, byta mön-
ter och erfarenheter?

Ring lVlarianne824 23

Jag fiirmedlar vidare.

KOPES.
o'Gubbmoppe" i
körbart skick.
Köpes billigt.
57 80 24

LJUSTOXY 6 e fröv er för et ag !!!
Bankhuset är ledigt. Ett bra tillftille för någon eller
några företag som behöver butik, kotttor och ev. valv.

Skynda er, för rätt som det är så är det sålt till något

helt annat ändamål.

Erlanå,
q@qEq E qqq qq EEq qq q q Eq qEE qE E§i
§r§rF" LOPPIS.LOPPIS SR L/\'/r r rre -"1 i:"^^ I _  ^ E\6i söndag den 2 augusti kl 11.00 - 15.00 q
q På "Mori*'dvs i Björkom' se skylt S
KNu blir det loppis!! igen.. §
§Xi har väl städat ut era källare och vindar, så då är det bara att ringa. Kom och §
$ta*nu sakerna i Björkom hos Marianne eller ring så kanske hämtning går att ä
Sordna. Det NI behöver göra är: skriv en lista på era saker och prissätt hur mycket ä
§ ni vill ha ut fiir dom. Sen fixar jag resten. &*\ Marianne Persson 824 23,823 23 eller 010-33 66 043 d
q u * o E E E E q q q q q E q q m* q q. q e. E E q & K m+ K q e. E q q E q

SOKES
Soffor och eller
hopf?itlbara sängar, sökes till

Anneli 820 95

Marianne 824 23

Carina 822 Lz



rÄr.trrötBN i Fuske!!

7-gl| lahana: Rah( §ödafiatq, Ktan(ots
,i-rblS laharu: Kia00 0tiq,Ffiasta

O 0i Qa sångq aP Pai nadv at Qat

Välkommen !!
Baptrstförsarnhngen Edsta, Llustorp

Prngstf örsamltngen Trmrå

GOLV TILL BRA PRISER!

AIla typer av

Linoleum
Plast
Textil
Trägolv

golvmaterial:

Golvslipning utftires
Uthyrning av golvslip
Gångmattor
Balkon glaltanmattor

ffiffiffiffiHffi"-&

Våtrumsväggar

Givetvis hjälper vi till med inläggningen!
Hör med oss om offert!

Terminalvägen 6, 861 36 TIMRÅ
Tel. 57 50 88, 010-333 91 84, Fax 57 31 60

Öppet månd - fred 9.30 18.00



Hästkrafter med klööös!

Ni som inte var och tittade på Hästens Dag den 11juli nere på IP, missade något all-

deles i hästväg.....
Där kunde man nämligen se bruksnordishingsten Klave visa skogskörning och preci-

sionskörning, som även bruksnordisstoet Fanny visade. Det fanns även islandshästar,

flickor med sina hästar, en tomtenisse, en ängel och en liten Lucifer.

Barnen som var lite mindre kunde fika eller gå och "gulla" med både killingen Be-

rit, kaninungar och dvärghöns.
Nästa år blir det nog häftigare ändå.

Väl mött då!!
En som verkligen var där..'.

LjustorPsdagen På Björkängen

samt ftirsta öppningsdagen av turistinformationen.
En lyckad dag trots alla andra aktiviteter runt om i länet. Det är svårt att inte kolli-

dera med något annat arrangemang i dessa intensiva sommarhelger.

Lövbergskvintetten och Attention unclerhöll samt Agnes och Signe som hade ett roligt

inslag ur VästansjörevYn.
Det var även en liten marknadsdag fiir Ljustorps hantverkare som jag hoppas kän-

ner sig välkomna till Björkängen, som jag tror blir altt bättre fnamöver fiir såväl tu-

ristiska inslag som nöjesarrengemang.

fr[an[

K.*,oi\

ut/g
1i

Y,t{törr*:€_S
3,-*xl

..\AlEomrY)en
'liLL *;^ .LuLiA son'b jlS

lorL.ho -



ByAIAqES{
BREDSJÖN . SLÅTTMONS BYALAG

Hembygdsdagen i Bredsjön den 4 juli biöd på fint väder"

Veckan innan fejades och putsades mest överallt. Det kom mycket folk
Bagarstugan var välbesökt, alla ville ha nybakat tunnbröd så det Yar en strykande

åtgång på det.
Oet giif. guidade turer tilt Laxsjön, där visades älgfångstgropar och första finnbo-

sättningen.
Skolstigen mellan Bredsjön och Stättmon var det många som giclc

besök där Bredsjöstugan stått, numera är den på Noma berget.
Aven ett

Ett tält hade satts upp där det var fotoutställning. Det serverades även

kaffe där.
Arrangemanget höll till på Bredsjöantes domäner. Numera Lennart Anderssons,

fd Gustav Sjödins gård.

Uffa

Motti och

ÅS. LAGFORS BYALAG

Grillkväll i Lagfors
Byalaget Ås Lagfors ordnade en grillkväll i juni som var mycket uppskattad. Vi som kläckte ideen

var gtatt överraikad att så många kom, glädjande var att folk från byar runt omkring hade hörsam-

mat inbjudan!
Så ska det vara när djungeltelegrafen fungerar! Vi spekulerade hur många som ev kunde tänkas

komma, vi summer"d" rå." övriga rnöten och kom fram till att besöksfrekvensen inte var allt ftir

hög, men ändå välbesökt, vi resonerade sonr så: konrmer det 10-15 personer fler än på övriga möten

som brukar bestå av ca 15-20 pers så tyckte vi det var bra'

OCH SÅ KOM NÄRA 60 PERSONER.

Ett stort dragptåster var Lagfors egen Hans-Erik Bredin som underhöll hela kvällen.

Ett stort tack till dig Hans-Erik, mycket var din fiirtjänst att kvällen blev så trevlig.

Kock ftir kvällen ,r". AUr,n Dahlin, som stod vid grillen och giorde kolbullar så han blev alldeles rosig

om kinderna! Kolbullarna hade en strykande åtgång och allt tog slut trots att många liter smet hade

giorts. För flera var det ftirsta gången de smakade kolbullar med lingonsylto men smaken utliill ändå

iilt U.tåt.nhet. Var och en hade komponerat sin egen griltmeny så alla blev nöjda. Alla åldrar hade

samlats, barn, ungdomar och så vi lite äldre! En stor eloge till ungdomarna som fiiregår med gott

exempel till oss vuxna. Till sist hoppas vi alla i byalaget att detta kan bli till en fin tradition fiir kom-

mande somrar.
Till sist önskar jag alla en bra fortsättning på sommaren och ett fiirhoppningsvis bättre väder

Vi möts igen

Rapport från E[fa
pS pS Ännu en positiv händelse var att byalaget fick flera nya medlemmar, men än finns plats fiir
många flera!!
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Glöm inte bort att det går
att sätta in radannonser
om ni vill sälja
"småsaker"
Under "Loppis"
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En djurskötare med vattenkanna,
tvål och handduk går in i lejonbu-
ren, tvättar lejonet i sYnen och

torkar honom omsorgsfullt.
- Fantastiskt, sa en man som sett

det hela, jag såg inte ett sPår av

rädsla.
- Åjo, sa skötareIr. Rädd var han

nog, men tvättas det ska han.

NÖNA KORSET
BLOMSTERFONDEN

PGs69655-4
BG 783r-28-0r723

Tel 822 32

Ljustorpare var fsnns ni?
Janne Vängmansällskapet firade 20-års jubileum 19 juli -98.

Fin undertråttning av bi.a Susanne Alfvengren, Stigsjökören, trumpetsolist och till sist pjäs av Folke

Alberg om när Janne V med sällskap kom till stan.

Vädrei var väl ganska bra ändå, men en skur kom under Susannes framträdande men alla vet ju

att det kan faktiskt regpa i sommar så alla var rustade med paraply eller regnställ.

Ca 350 personer kom. Men inte var det mer än 4 Ljustorpare som jag såg. Synd fiir er som inte

kom, här gick ni miste om en trevlig dag.

Ella Dahlin

INGEN KLIBBIG VAXDUK
Vaxdukar som man har på ute-
bordet blir ofta klistriga. Det lö-

nar sig knappast att torka av dem

för de blir snabbt likadana. När
jag tvättat av duken och torkat
den väI, gnider jag in den med

golvpolish. Nu klibbar den inte
mer. Okiind

PROBLEM MED
MYROR?
Har du problem med

myror i grönsakslandet
kan du sätta några tomat-
plantor i landet så för-
svinner de. Dom tål inte
lukten av plantorna.
Har du fått in dem i huset

- ta några tomatblad och

lägg på hyllorna så får du

myrfritt med en gång.

- Vad är det egentligen liir skillnad på feghet

och fiirsiktighet? frågar läraren.
Eleverna tänker men så räcker klassens ljus-

huvud upp handen:
- Feghet - det är när andra är rädda och fiir-
siktighet är när man själv är rädd..

BOK-TIPS FRÅN STINA
Kommer i nästa nunlmer p.g.a. att biblo varit stängt-



ruLI TID AKTIVITET ARRANcön PLATS

söndag 26 18.00 Kyäll:qld1t!änst

Bilbingo

Edlta Bantiltfiirqaml,

Ljustorps IF

Björkängen

torsdag 30 19.00 Bygdegården

AUGUSTI

lördag I 11.00 Byakampen + dans Ljustorps IF fP sen Björkängen

söndag 3 12.00 Hembygdsgårdarnas dag Hemb. fiireningen Hembygdsgården

torsdag 6 19.00 Bilbingo Ljustorps IF Bygdegården

lördag 8 Grillfest S-fiireningen Björkängen

söndag 9 12.00 Gudstjänst Laxsjön

onsdag 12 19.30 Surströmmingsfest IIemb. fiireningen llembygdsgården

torsdag 13 19.00 Bilbingo Ljustorps IF Bygdegårderr

lördag 15 Surströmmingsdans RödaKorset Bygdegården

torsdag 2A 19.00 Bilbingo Ljustorps IF Bygdegården

söndag 23 Laga mat på stenåldersvis llemb. ftireningen

torsdag 27 19.00 Bilbingo Ljustorps IF Bygdegården

8n affår mgd pgrsonlig servier

060-58 07 80

30 -s0 %
på sommarens kläder och skor

Massor av fynd från 100:-/st

Vi har pensionärsrabatt!

10.00 - 18.00
10.00 - 14.00

I Velllommen önskar Monica & Susanne
lr
e

Som ni vet sen tidigare är det fullt
möjligt att lägga studiecirklar i

Ljustorp, vissa iatla fall. Men glöm då

inte att anmäla DITT intresse.
Vad önskemål du än har meddela detta.

Det bör helst vara 8 deltagare
vid varje ämne.

Nu börjar det
tänka på kurser

bli dax att
inftir hösten.

i höst:
Akvarell
Sidenmålning
Vävning
Keramik
Träslöjd
Knivslöjd

Ex. på kursutbud
* Bngelska nyb, forts *
* Spanska nyb, forts ,.

* Franska nyb
* Teckenspråk
* Gitarr nyb
* Cittra

tlc

*
*
*

Är Du intresserad eller har Du andra
önskemål! Ring oss

Tel 58 04 66 - 58 11 25 Fax 57 25 43

Vi önskar Dig en fortsatt skön sommar
Tiofa ocfr Ingrid

tl
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VI VANDER O55 TILL
DIG sOM SPELAR I GRUPP ELLER ORKESTER

DIG sOM SPEIÅR HEMMA
DIG sOM sPEI.Ä.R TIDIGARE, MEN LEGAT AV DIG

DIG sOM TTÅU-TN PÅATT LfuIA DIG
DU sOM VILL KOMMA O(H LYSShIA

Vi serverar kaffe med våfflor, brÖd, smÖrgås och korv med bröd

-FA.I EHTR.E

ALI,A ÄIB IIJÄBTLIGT YÅLKON,II§A !

ft-
Arrangör: LjustorPs BYutveckling
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