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NÄSTA TIDNING 
STOPP OCH UTSKICK 

Nr6 1 nov 18 nov 

lp .renumeration 
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
 

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

Hanteringen blir liksom mycket 
enklare då... 

ALLMAN INFORMATION
 

IANNONSKOSTNADER för 2005 I
 
Pris 

HelA4 

Exkl. moms 

600:-·.... 

Inkl. moms 
...... 

750:

1/2 A4 
..... 

•••••••••• 

<x . ... 

300:

15U:"; 
..... 

375:

187:50 

Radannons 32: 40:

ANNONSABONNEMANGSKOSTNAD
 

Inkl. moms· 

1.500:

3.000:

Exkl. moms 

2.400:

1.200:

Pris 

HelA4 

1/2 A4 

Radannons 

375:

750:

160:128:

600:

300:1/SA4·· 

1/4A4 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
 
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
 

Pris Exkl. moms Inkl. moms 
.v "" 

HelA4 2.000~- 2.500:

1/2A4 1.000:1.250:
..-:.. 

1/4A4 500:625:



Nu händer det mycket i Liustorp !
 
Nu är det en spännande 
höst för oss som bor i 
Ljustorp. Det händer 
mycket nytt i byn och 
f"ärändringar står inf"är 
dörren. 

Snart öppnar aff"åren så 
att vi återigen kan hand
la på hemmaplan, vilket 
vi alla längtar efter 
enormt. Det ska bli 
spännande att lära kän
na våra nya "handlare". 

Det är fantastiskt att id
rottsföreningen och 
Bygdegårdsf"äreningen 
har lagt ner all denna tid 
och energi och möjlig
gjort för oss att få tillba
ka en affär i byn.. 

Sen är det ju äntligen 
dags för bredband, vil
ket ingen kan ha undgått 
att märka den senaste 
tiden. Det grävs och 
dras trådar både hit och 
dit. Fram mot vintern 
kanske även vi i Ljus
torp kan susa fram med 
högre hastigheter på In-

Liustorpsvägen ?
 
Vad tror ni om att döpa 
vägen ? Den som går 
från Lögdö till Liden. 
Den vägen går ju till 
80% genom Ljustorps 
socken. Därför känns 

det som om namnet 
Ljustorpsvägen kan vara 
passande. 

Tänk att vid vägbeskriv
ning få säga "sväng av 

ternet. Bredbandsfrågan 
är, dock trots grävning
arna, inte klar ännu. Så 
exakt hur det kommer 
att se ut vet vi inte ännu. 
Ambitionsnivån är dock 
fortfarande att hela 
Ljustorp skall få Adsl. 
Förhandlingarna mellan 
kommunen, Servanet 
och Telia väntas blir 
klara nästa vecka. 

Samtidigt kan vi konsta
tera att föreningslivet 
och aktiviteten i byn 
fortsätter att spira. Vi 
har utökade öppettider 
på fritidsgården, vi har 
flera EU projekt som 

nännare sig sitt slut, vi 
har aktiva byalag, vi har 
en duktig Hembygdsfö
rening som visat upp sig 
på Kulturmagasinet. 

Inflyttningen i byn ökar 
och vi har fått nya barn i 
skolan nu i höst. Det 
tillsammans med föräld
ragruppens otroliga ar
betsinsats borde rädda 
skolan för oss som bor 
här både nu och i fram
tiden. 

Ljustorp känns som en 
kokande gryta just nu... 

S~en 

in på Ljustorpsvägen" 

Hör gärna av er med 
kommentarer på vårt 
förslag eller med andra 
alternativa förslag. 

I S~e 
ILena Liljemark: Ordf 
Christer Nyman: V. ordf 
OlofUlander: Kassör 
Anna Olsson: Sekr. 
Tina Tjämberg-Forslund 
Suppleanter: 
Asa Magnusson 
Cecilia Englund 
--_._--_._-----

SlJ!1e 
Föreningen skall verka för 
att skapa de bästa förut-

Isättningar för att leva och 

Ibo i Ljustorp 

I 

Familj/organisation: 75:

Enskild: 100:

Organisation: 300:


Insatsmedlemskapet är per

sonligt och betalas en gång 
sen tillkommer årsavgiften 

varje år. 

Ljustorps sockenförening 

Lövberg 102, 860 33 Ljustorp 

Tel: 822 22, PG 86 Il 24-6 

Org. Nr: 769600-9476 

sockenforening@ljustorp.se 

www.ljustorp.se/sockenforening 

www.Ijustorp.se 

mailto:sockenforening@ljustorp.se


Hallå alla "Bergeforsbor" i Liustorp!
 

Sockenfåreningens sty- Postorten "860 33 
relse har tagit ett nytt tag Bergeforsen" är en 
i frågan om postort för jätte bland Timrås 
Ljustorp. I ca 30 år har postorter både vad 
nu alla ljustorpsbor haft . gäller invånarantal 
postorten "860 33 Berge- och yta. Även om 
forsen". Byalaget och Ljustorp får en egen 
Hembygdsföreningen postort, så blir kvar
har sänt iväg många skri- varande Bergefor
velser med begäran om sen ändå en av Tim
att få en ändring till rås största postorter. 
stånd. Det borde ju vara Ljustorps postort 
"8603x Ljustorp". blir rimligt stor i an-
Ibland har vi fått intryck- '---------------------------------' talet invånare och 

et av att myndigheterna vacklat, al och maskiner som skall levere- den till ytan särklass största. 

men det har ändå alltid blivit nej ras med ex Schenker och DHL Under hösten kommer en för
till ändring. För en ljustorpare är räcker inte den officiella adres- ankring för en ändring att göras 
det svårt att identifiera sig med sen. Utkörning till "Bergeforsen" bland föreningar och företag i 
Bergeforsen. görs vissa dagar och till Ljustorp Ljustorp, innan en skrivelse 

Ljustorp som nanm på bygden är andra dagar. Taxan är en till Ber- inges till kommunen, får att få 
mycket gammalt. Sockenindel- geforsen, en annan till Ljustorp, dess stöd innan ärendet går vi
ningen i Sverige var klar på 1200- dvs en maskinvaruleverantör i dare. 

o • • södra Sverige måste veta/bli in-
talet, sa nanmet LJustorp är mmst I bör]' an av 2006 kan posten be

fornlerad om att den officiella 
så gammalt, de äldsta beläggen är handla ärendet och beslut kan 
f o 400 l D k l Il adressen inte fungerar fullt ut. ran 1 -ta et. et u ture a ar- komma till nästa sommar 
vet i nanmet sägs vara en viktig Men det är inte bara företagen 

Har du synpunkter, tillägg, fler orsak till att tillåta en ändring. som drabbas. Det går inte att säga 
argument för eller mot kontakta 

Kultur i alla ära men det skall ju till besökande vänner att de ska ta 
Olof Ulander tel 822 40 eller 

också fungera i vardagen och före- den officiella adressen och kartan 
olof@ulander.com

tagarna i Ljustorp vet att det gör för att komma fram, det fungerar 

det inte. När man beställer materi inte. 

---- . ----------------_._--

Skolan! 

Arbetet fortsätter med att lösa info kommer att komma så snart Ett tips till er alla är att så fort 
förskole- och skolfrågan på bästa vi har något konkret att berätta. ni får problem: Ring eller 
sätt. En arbetsgrupp bestående av Som alla dessutom säkert vet så skriv direkt till Busslink och 
skolledning, personal, politiker, 
förvaltningschefer och två repre
sentanter från Ljustorp. 

har det blivit förändringar med 
skolskjutsarna. Tyvärr så har det 
var/är många tråkiga brister i 

framför era klagomål, åsikter 
och synpunkter. 

Busslink 060-52 71 70 
Gruppen har mötes en gång och Busslinks hantering av situatio Box 1, 851 02 Sundsvall 
fler möten är planerade där man 
ska diskutera olika alternativ. Mer 

nen. 
gina g ~ :JOMltuul 



I'isdl,ClLg'€I!JI I[leltl! H::e septl[':]ln
Ib(I:1' htÖ·]Js öp,pet lHIS på 
I~rit.ids.~~ån:le:Jtl" Drygt (j:O 
f,ör:iildlJ!",ll.r oeh barn l,:mn 
föJI:' att della J:JrJLed sig iEIlV 

SiJLUlL iidl§,er och föl' att äta 
av 1[]leIIl gOdiil P]iZZ.i:iLll. 

:Det '(,tar stOl' uppslutning till 
:;;,äsongl?IlSUppstart av Fri
tidsgården. Det val' fullt av 
barn och vuxna som tumlade 
runt i den fina lokalen. 

Den n:ya :interimsstyrelsen 
hälsade aHa välkomna och 
delade ut en en.kät,. I enkä
ten kl.mde besöka.rna kom·· 
ma mecl förslag på aktivite
ter, synpunkter på verksam
h,eten och anmäla intresse 
tal' att hjälpa till. 

l'V[an dish:uterade under 
kvällen också inriktning, 
barngrupper, verksamhet, 

öppettider och Iuycket annat. 

Styrelsen fick in ett 20 tal 
föräldrar som är beredda att 
ställa upp och arbeta under 
öppettiderna på Fritidsgår
den i höst. 

Barnen deltog i gemenska
pen genom att testa vacl SOTH 

fanns att göra i lokalen. För 
många yngre val' det första 
gången som besökte fritids
g;c!rden. 

Senare på kvällen bjöds det 
på pizza och Iiisk, något som 
Llppskattades framtondlt av 
barn och ungdom,ar som. stod 
i kö för fler bitar om och om 
och om igen. 

Nu vid Ljustorpsblacl.ets 
tryckning hal' inriktningen 
på hösten verksamhet bi?slu
tats. Det innebär att man 
komm.er att ha öppet 2 kväl

lar i veckan, tisd.agar och 
f' F ll l:n~oagar, .1 rec('J.ga.rna Korn
mer att vara som förut m.ed 
årskurs 3-6 först och sedan 
flilt" årskurs 7 och uppåt. 

Tisdagarna k.ommer att 
vara fralnföraHt temakväl
laT för låg ocb melJanstach
et, som ofr.ast får turas O1n 

att vara där varannan 
·vecka. l\ilen det kan äv(m 
vara tenwkvälIar SOIn in
tres~'J81'ar båda barng:/C'up
p81'na. Utskick om detta 
kommer att kOlnma senare. 

Ordförande Magnus Isaks
son är nöjd ö,pp,et hus kväl
len. -Det är roligt att det 
var sån uppslutning från 
både föräldrar och barn. 

Han avslutar med att väl.. 
komna a.ila barn till hösten 
verksanlhet. 



Surströmming på församlingsgården
 

I augusti var det dags 
för den årliga surström
mingsfesten i Ljustorp. 
Det har ju blivit en tra
dition att kyrkan och id
rottsföreningen bjuder 
Ljustorpsborna på Os
cars surströmming varje 
höst, i år var det unge
fär 130 personer som be
sökte tillställningen och 
njöt av såväl den goda 
smaken som lukten. Det 
är både unga och gamla 
som samlas, umgås, äter 
och lyssnar på trevlig 
musik. I år var det Len
nart Tjärnberg som spe
lade och sjöng. 

För 4 år sedan när Ljus
torp började med arrange
manget var det en helt ny 
företeelse, Freja Tjärn
berg berättar att orsaken 
till att man började var 
att kyrkan ville visa att 
den kunde göra mer än 
att hålla dop, vigslar och 
begravningar. Vi vill träf
fa församlingsborna under 
avspända former. Det gav 
dessutom en möjlighet 
att arbeta tillsammans 
med idrottsföreningen, 
samverkan i bygden är ju 
viktigt. 

Surströmmingen har 
nu blivit ett lika fast 
inslag i 
Ljustorpsbornas 
almanackor som jul, 
påsk och midsommar. 
Freja är mycket tack
sam över det stora en
gagemang som alla i 
kyrkorådet och idrotts
föreningen visat. Vi 
tackar familjen Eriks
son för den goda potati
sen säger Frej a. 

Här sitter j ämgänget 
och laddar upp inför 
den stora 
surströmmingsdagen. 
Det gäller att vara alert 
i händer och fingrar, 
det blir många burkar 
som ska öppnas. 
Å vädret hade dom tur 
med. 

4 



Ljust*orps Idrottsförening
 
Bad
tunnan 

En skön och avkopplande upplevelse att sitta i det 
varma vattnet och ha kylan och mörkret runt 
omkring sig. Inspirera dina arbetskamrater, 
familjen eller goda vänner till en naturnära spa
upplevelse och hyr den vedeldade badtunnan som 
står utomhus med bara några steg till dusch, bastu, 
kök och samlingslokal. Ring för mer infonnation 

Succbt fOrtsätter! 

Glada människor och en 
underbar doft spred sig över 

församlingsgården den 17 aug. 
Stämningen var på topp även i 
år, vid surströmmingsfesten, 
som Idrottsföreningen och 

Kyrkan bjöd på. Alla 
Ljustorpare var bjudna och det 
kom drygt 15Opersoner för att 

avnjuta denna läckerhet. 
Ett stort tacktif( aCfa som 

ftjäfpre tif( datna~. 

Tornteland-:Iulmarknad 

TOlnteland på Ljustorps Bygdegård den 27 november 
Du som har något att sälja och vill vara med, 

hör av dig tilllj.I.F.s kansli, tel. 82186 eller 070 2983184 
och prata med Vivianne, så fort som möjligt lned tanke på önskemål 

Olll placering och tillgång på bord. 
Borden är 180 x 80. Skärmar att hänga saker på far 

man ta med sig själv. (Inga spikar i väggarna!) 

Öppettiden är mellan kl. 15.00 och 19.00. 
Som vanligt kostar det inget att vara med, 

i gengäld vill vi att Ni inte plockar ihop inom den 

tid vi har öppet, även Oln besökarna sinar på slutet. 

Välko11111a. 

Ljusto!ps IFs Min~ 
Gåvor som skänks tif( denna fom! 9år tif( 

föreningens ungdOmsverlisam/ict.. 
När Ni viff använda Er av denna fom! så ri: 
tiC( IT-kansCi 060 82186. 

Sätt in vaffritt 6efopp på 
postgiro 374020-6 

Ljustorps IF 
MeIIberg 3107 86033 BERGEFORSEN 

Tel. 060 821 86, 82403, 
070 34 00 117, 070 2983184 

www.svenskidrott. seNIljustorpsif 
lj ustorpsif@telia.com 

5 



S SI A1\l 
.Fritids ården informerar 

Den 12-13 augusti gjorde fritidsgården 
En nljukstart med 9 barn och 8 
vuxna på hajk. Vädrets makter 
tillät inte att vi tältade i Stavre 
som vi tänkt oss så Ljustorps 
IP blev en j ättebra plats att 
vara på istället.Vi spelade 
brännboli, kubb, badade 
i tunnan och sjöng karaoke 
med liv och lust. 

Vilken mysig hajk! 
Det gör vi om! ! 

Hösten drog i gång på
 
Fritidsgården, tis.den 6/9,
 

med en pizzakväll.
 
Det var fullt hus!
 

Tisdagen den 27/9 startar vi
 
på riktigt.
 

Så här har vi delat in åldersgrupperna.. 
Tisdagar kl. 17.30-19.30 
ojämn vecka, årskurs 1-3 
j ämn vecka, årskurs 4-6 
Fredagar kl.18.00-20.00, årskurs 3-6 
kl. 20.00-23.00, årskurs 7 och uppåt.. 

Medlemsavgiften är 30 kronor/läsår och den betalas vid första besöket
 

Har du ideer? Vill du vara med? Du... kom och var med! 
Vi återkommer med mer information 

om tema kvällar och aktiviteter. 

Magnus I, Anna 0, Åsa M, Tina TF, Marlene L. 

W~I]~[jiJj)[jiJj)@1Ji) 

~[JuS9O'@ 

~@]@®~@]®!ID 

Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - l 
BOKNINGSTELEFONER: 
060 82186, 060 824 03 ,
 
0702983 184
 
anläggning 070 34 00 117
 

Vaktmästare 070 28 83 147 



Återförsäljare för: <-et," ~ ~ ::1Ir~· 
... CJ)in OPanduro® butik , ~ 

I HOBBY l 

Butiken är fylld av }f 05LAG"BA\GTHöstnyheter! ~~ 

-VC)\DvAP?E\~
Massor av udda plagg 

20 stSäljes för högst 
2.bO Cj'100:

Oavsett tidigare pris 39~'-
Välkommen! 

Glöm ej!
 
Inlämningsställe för kemtvätt
 

Pensionärsra batt
 

Öppet:
 
vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
 

Köpmangatan 47
 
Tel & Fax 58 07 80 .
L L~r Uddens väg 1 TIMRÅ 060-577244J___________1 

, CENTERN 0i~J~~~~~~VINNORNA 

Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter! 

Söndagen den 9 okt firas Tacksägelsegudstjänst i kyrkan, då koret
 
dekoreras med olika skördeprodukter (grönsaker, frukt mm).
 
Dessa alster auktioneras sedan ut på det efterföljande kaffet.
 

Söndagen den 20 nov är det åter dags för den populära
 
Höstauktionen på Bygdegården.
 

Tunnbröd, mjukkakor, julprydnader, trasmattor, sylt och råmjölk är
 
exempel på produkter som auktioneras ut.
 

Dessutom finns lotterier och gratis fika!
 

Söndagen den 27 nov firas l:a advent.
 
Efter gudstjänsten inbjuder Centerkvinnorna traditionellt till kyrkkaffe.
 

.... 7 



Vet du vad som är på gång i IJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJ c'cc ••.• ,.'., ••. ,.,· •.,"".,,, •.••,",.• ,, 

Ljustorp?
 

En hemsida som visar
 
kommande evenemang
 

i Ljustorp.
 

IJ DAGENS ROS . ""e• 9 eTI'lldelas ALLA 
., '1:. "1:, .,
IJ som gjort IJ ,. 

~"'CC"C"<"'''«''''''A''''''<'''''''' 
,-- ------. ~ det är i dag. ~ Ett NEEDLES grattis till 

http://www.ulander.com/IJ , . IJ ~.L ljustorp IIJ LJustorpsbladet tlU vad IJ 

- Bara for att jag kommer 
från Norrland så tror ni 
visst att ni kan ge mig värl 
dens minsta rum, utan ens 
en säng! Utbrast den ilskne 
hotellgästen. 
- Ta det lugnt, suckade 
portiern. Det där är hissen. 

IJ Ingen nämnd ingen " nyss fyllda Anette H, 
,. ,. 
~ glömd. ~ Ett fyrfaldigt hurra 
., ., 
IJIJDIJIJIJIJIJIJIJIJIJIJDIJDIJ Önskar övriga nålar 

Vem äger katten??
 
Hona, svart och vit, svart över huvud, rygg
 
och svans, Vita ben med svart på övre delen
 

av bakbenen, vitt i ansiktet under ögonen
 
och en svart fläck på vänster sida om nosen.
 
Katten har funnits i Stavre sedan i slutet av
 

augusti,
 
Ring Karin Sidfeldt 060-806 52
 

~========~=====~==~======~
Ett jättegrattis till pappa Lennart P 

Önskar 
Heeeeeeela familj en 

RÖDA KORSET'
 
BLOMSTERFONDEN
 

PG 56 96 55 - 4
 

Tel 823 64
 

EN DROPPE DROPPAD I LIVETS ÄLV 
HAR INGEN KRAFT ATT FLYTA SJÄLV 
DET STÄLLS ETTKRAV PÅ VARENDA DROPPE 
ATT HJÄLPA, ATT HÅLLA DE ANDRA OPPE.. 

TIPS 
Det går bra att ha ströbröd i sockerströaren. Bakformen 
får ett jämnare lager och det blir inte så mycket spill. 

TIPS 
Nåla ihop galontyg går inte så bra. Använd gem istället. 

TIPS 
Fäst skruven 
Om en gammal skruv lossnat och gängar dåligt, ta en li
ten, liten bomullstuss, blöt den och vira den runt skru
ven. Det blir som en plugg. När bomullen torkat sitter 
skruven som berget. ' 

TIPS 

Ren termos
Ta en bit hushållspapper och stoppa ner i termosen, häll 
på vatten och skaka om. Resultatet blir skinande rent 
och blankt. 

~~==================~~ TIPS 
Kavlad mandelmassaIngela Johannsson kan få en släng 
Kavla mandelmassa och marsipan mellan bakplåtspapav sleven även hon 
per i stället för plastfolie, du slipper vecken. Grattis, grattis önskar Marianne 

FÖRSÄLJNING AVBYGGBARACK 
Sockenföreningen säljer ridklubbens gamla 
klubbhus som står i Fuske. Säljes på plats 
och i befintligt skick. Skall vara bortforslad 
före 1: november. 
Anbud lämnas till Christer Nyman 
på 824 03 eller 070-34 00 117 

Gravljus / marschall hållare i 
Smide, passande för grav
platsen inför kommande 
vinter. Passar givetvis även på 
andra platser. 
Lennart 073-18 21208 
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ALPHA
 
- en chans att utforska meningen med livet
 

En Alpha-kurs ger dig möjlighet att diskute
ra och utforska grunderna i den kristna 
tron. En kväll i veckan under 10 veckor träf
far du andra nyfikna i en avspänd miljö där 
inga frågor är för svåra ... eller för lätta 

Plats: Bygdegården; Dag och tid: bestäms med deltagarna 
Anmälan och frågor senast 9:e oktober till Manus Isaksson 822 22 

www.alphasverige.org 

, TEATERN l 
( HAltal1 

LJUSTORPS BYGDEGÅRD tö 13/101<119 Dahli 

Tapetsera eller nlåla? 

Alla typer av målnings
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till 
ortens målare 

0-821 64 · 070-376 70 41 

Boka biljetter i tid!
 
l\1argareta tel 83053 Ulla-Britt tel 82240
 9 



"" ..., Q I ,.. ']1'1"" ~IUl' Ul' ,111' ,.. '~1I Ul'(J~I ~i?u ~:::~I, .,:~II t. ~I)i I~I ~I IIIIlili:::,; 11,.,
41~1 

I juli var det invigning av det som byggdes redan 1941-42. 
nya Högåstornet iFuske. I-Ian berättade också att man 
Sture Forsberg berättade lite i maj 1942 invigde telefonled
llistorik runt det gamla tornet ningen till tornet, eftersom 

det var avsett för brandöver
vakning. Tornet revs tyvärr i 
mitten på 90-talet. 

Vid nyinvigningen klippte 
Knut Hamlund bandet och 
förklarade tornet invigt. Un
der tiden spelade Sture Fors
berg "Val' jag g:'ir i skogar 
berg och dalar" på dragspeL 
Sedan val' det fil,a och korv
grillning. 

För arrangemanget stod Fu
ske byalag. 'lädret var tyvärr 
inte det bästa, det småregna
de och val' dimmigt. Men på 
eftermiddagen lättade det så 
att mång'a kunde beundrade 
den fa.nlastiska utsikten från 
tornet. 

Materialod} bilder från \Valter Forsbt,rg 

10 



KALENDERN!! Kom gärna med inslag.
 

datum kl aktivitet arrangör plats 

27.9 17.30-19.30 "gården" klass 1-3 Ljustorps Fritidsgård Bygdegården 

.30.9 18 - 20 "gården" klass 3-6 Ljustorps Fritidsgård Bygdegården 

30.9 20 - 23 "gården" klass 7-> Ljustorps Fritidsgård Bygdegården 

3.10 19.00 Modevisning Ljustorps Rödakorskrets Bygdegården 

4.10 17.30-19.30 "gården" klass 4-6 Ljustorps Fritidsgård Bygdegården 

7.10 18 - 20 "gården" klass 3-6 Ljustorps Fritidsgård Bygdegården 

7.10 20 - 23 "gården" klass 7-> Ljustorps Fritidsgård Bygdegården 

8.10 18.00 Favoritspalmen Betel Kapellet i Tuna 

9.10 Tacksägelsegudstjänst Ljustorps Församling Kyrkan 

13.10 19.00 Teater Hembygdsföreningen & 
Timrå Teaterförening 

Bygdegården 

16.10 18.00 Möte Lövbergsvägens Byalag Isakssons loge, 
Lövberg 

16.10 19.00 Brasafton på Hembygdsgården Hembygdsföreningen Hembygdsgården 

22.10 19.30 Gospelkonsert Betel Kapellet i Tuna 

. 1.11 STOPPDATUM NR 6/05 LJUSTORPSBLADET -..18.11 UTSKICK 6 / 05 LJUSTORPSBLADET 

20.11 18.00 Höstauktion Ljustorps Församling Bygdegården 

27.11 l:a advent 

27.11 15 -19 Tomteland 1i Ljustorps IF Bygdegården 



Oktober / November BIBLIOTEKET öppetmån. Q ons. 17.00-19.00 

Tel. 070191 65 10 

Boktipps l.
 
Författare: Alice Hoffman
 
Titel: En möjlig framtid
 
Kvinnorna i familjen Sparrow har alla mycket speciella förmågor.
 
Monnor genomskådar obannhärtigt aHa som ljuger. Modern kan se, in i
 
människors drömmar och dottern får gåvan påsin lJårsdag men ser den mer
 
som en förbannelse för hon kan förutse människors död.
 
Detta är en mynrande rik berättelse om de starka kvinnorna i en famnj i New
 
England. Den handlar om uppror, svek, kärlek, förlåtelse, sorg och försoning.
 
Romanen är fylld av magi och realism och med starka stråk av spänning.
 

Boktipps 2.
 
Författare: WifIiam Kowalski
 
Titel: Den goda grallllen.
 
Colt ocbFrancie upptäcker ett 150 år gammalthus under en utflykt på
 
landet. Dom köper huset och börjar rusta upt} den gamla gården och
 
upptäcker då hur olika dom serpå framtidelS inte bara i fråga om huset utan
 
också om livet tillsammans. Colt ser huset som ett skrytobjekt och Francie
 
känner hur hennes poetiska drömmar vaknar av atmosfären i huset
 

Boktipps 3
 
Författare: Harlau·Coben
 
Titel: Ett enda ögonblick
 
N är Grace hamtar familjens nytagna semesterbilder trillar ett gammaft foto
 
påhennes m~Jack, utur fotopåsen. Jackförnekar att bilden föresmtler
 
honom och morgonen därpå är han spårlöstförsvunnen.Långsamt gårdet
 
upp för Grace att hennes man inte är den som han utgett sig fÖf att vara.
 
Grace är inte den ende som letar, en välkänd gangster, en tystlåten
 
yrkesmördare och en FBI-agent försöker ocksåhittajack. Grace: måste gesig
 
ut på en våldsam resa för att :finna sanningen och spåren leder mothe1Wes
 
eget mörka förflutna.
 

Vilka bra böcker jag :tar till biblioteket, det är såhåret krullar sej i ~en.
 

Välkomna in och känn stämningen och hitta böcker att läsa nu
 
näT höstmörkret kommer.
 



Välkomna 

Monicas 
New Fashion 
Petterssons 

Modevisning 

dam, herr och skor 

3 oktober 19.00 

Bygdegården 

RödaKorset 

Inträde 60:- inkl kaffe. 
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U ÄGeonorr 

E 
JordankarijänstiSundsvall N B 

R 

I 

Vi borrar och spräcker sten! E 

GVi monterar jordankare! V 
O 
R RÄven mark och miljögeoteknik! 
R 

E 
~ Ring och hör! 

I ~~~~n~~~ Jordankartjänst
Bredsjön 155
 
860 33 BERGEFORSEN ? (Ljustorp)
 
Håkan Josephsson 070-5306050 Bredsjön
 
Stefan Edström 070-631 7000 Åsäng
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Har i år tyvärr inte varit riktigt lika välbesökt som de ..
 
senaste åren. Orsakerna kan vara många. Men skam
 

den som ger sig; vi tar nya starkare tag nästa år.
 
Tack ALLA NI som besökt oss och varit här och jobbat.
 

Tur att Ni finns, annars vore Fisken ingenting.
 
Tack för i år.
 

Marianne 

I naturskyddsföreningens 
medlemsblad < Naturlikt, > kan Ni få Er
 
naturupplevelse publicerad.
 
Har ni sett eller hört nåt spännande i, ur,
 
av naturen, hör av er till Berry Johansson,
 
805 30 eller
 

riibomannen@hotmail.com . 

Jonas ~9 

»Jästan i min skal«
 
sa du
 
då du vart het.
 

Här i flytte
 
hadd du aldri trn
 
å sätt däg.
 

Kute vä'n röktfläskbit
 
här i hanna
 
å stack å drog.
 

Flöt timre lugnt
 
kute su ätte stranDa
 
- hunnstranna
å högg böska
 
sä dä vart rent
 
å bra å gå
 
för rompara.
 

Iblann feck du si nan gädde
 
- for som fis 'n tro påsa

meIran par stoka.
 

Då stampe du ihål a
 
vä lillhäka'n.
 

»Jästan i min skal«
 

Skifte dett
 
vart som e salsgölv,
 
åbolage .
 
va väl tacksam
 
för att du höll önna viskogen.
 

Ende besprutninga
 
va snusspötta.
 

»Jästan i min skal«
 

"Nicke Sjödin 's" 

Ett avskedstal från en avgående redaktör. 
Nu har snart 11 år gått sedan jag gjorde mitt första nummer av 
Ljustorps-bladet. Totalt har det nu i år efter nr 6/05, blivit 66 
nummer!! Ca 2.640 timmar (=16,5 månader, =1,37 år) har det 
lagts ner i arbetat tid .... 
Vilket gör, när man ser dessa siffror, att det kanske får vara nog 
nu. Redan i våras bestämde jag mig för att sluta nu till årsskif
tet, vilket jag meddelade den nya sockenföreningen. Men jag har 
valt att vänta med att gå ut med det, för det tar faktiskt lite tid 
mentalt att vänja sig vid tanken. Men nu är det daxs, 
att TACKA, alla som annonserat genom åren och alla prenume
ranter, vilka som gjort det möjligt rent ekonomiskt att genomfö
ra bladet. Sen TACK till alla som på ett'eller annat sätt gjort sin 
stämma hörd och bidragit till innehållet, utan Er har det heller 
inte blivit nåt blad. 
Det är konstigt hur man kan förändras, för några år sedan skul
le jag ha sparkat bakut om någon frågat om jag skulle sluta med 
tidningen, den var ju som en liten baby, den kunde jag ju inte 
"ge" bort. Men nu har babyn blivit vuxen och flyttar ut ur mitt 
hem, och förhoppningsvis in hos någon (några) annan. 
Jag vet att sockenföreningen jobbar på en lösning, så att 
tidningen kommer att komma ut som vanligt även i fortsättning
en. 
Många har väl redan läst i tidningen om att det från och med 
nu, tyvärr är stopp med att trycka hos kommunen. Det innebär 
en helt förändrad (dyrare) kostnad att få bladet tryckt. Det är 
lika för alla andra föreningar också. Men det finns nog nån 
lösning på detta också. 
Jag hoppas att den som tar över kommer att tycka att det är lika 
kul som jag gjort under alla år. För kul har det varit. 
Hoppas även att NI annonsörer kommer att hänga kvar, för ni 
behövs verkligen. Några kanske slutar, många stannar kvar och 
några nya kommer förhoppningsvis att starta. 

Vi ses dock ett nummer till. Julnumret blir mitt sista.
 
Tack för dom här åren
 
Marianne
 

R~--------__~YiJij;.~p-------14 



RflMGOBBEtI 
GALLERI KICK! 

har stor sortering i grafik och 
original med ett 50-tal kända 

konstnärer 

RAMGUBBEN 

har 600 ramar att välja 
på, samt 250 olika 

passepartouter i färger 

GALLERI KICKI RAMGUBBEN 
Medborgargatan 41, Sundsvall 

Tel 060 - 430 66 Tel 060 - 43020' 
070-664 82 04 070-604 51 93 

Öppettider fredagar 10.00 - 18.00, 
lördagar 10.00 - 14.00 

. Ramverksta 'n Hässjö 
måndag - torsdag 12  19, 

Timråortens 
Försäkringsbolag 

lördag STÄNGT 

Kicki & Tord 
fredag 

qjmrå Natursk.yrlrlsföreningen 
1(ommancfe program 

Lördag 1 oktober kl. 7.30
 
Fågelutflykt med Stig
 

Samling Söråkers centrum rör samåkning.
 
Ansvarig: Stig Carlsson 060-57 47 34
 

Miljövänliga veckan 
Första veckan i oktober. Kom till oss i stugan på torget i . 

Vivsta. Vi är där och informerar torsdagen den 6/10 kl 11-14, 
fredagen den 711 Okl 11-16 och lördagen den 8/1 Okl 10-13.
 

Ansvarig: Berry Johansson 060-805 30
 

Onsdag 12 oktober kl 18.30
 
Medlemsmöte Vid Tomat-As.
 

De som vill kan komma och äta buffe en timma tidigare.
 
Förbeställning genom Ingela Dahlin 060-410 19.
 

Samling kl 18.00 respektive 17.00 vid
 
Däckia i Stavreviken rör samåkning
 
Ansvarig: Ingela Dahlin 060-410 19
 

Tisdag 18 oktober kl 18.30, Bergeforsparken 
Hur ska järnvägen dras genom Timrå?
 

Översiktsplanearkitekt Britt-Marie Färnqvist redovisar planeringslaget.
 
I paneldebatten medverkar kommunens miljöchefChrister Persson,
 

. kommunalrådet Ewa Lindstrand, förre kommunalrådet Kenneth Westberg och
 
representanter från Banverket och Sundvalls vatten.
 

Alla intresserade är välkomna 
Besök vår hemsida: www.timra.snf.se 

Vivstavägen 17, Telefon 060-416 56 
www.sockenbolagen.se 

I Olsson gick till förmannen och hörde sig för om arbete. 
- Dessvärre, sa förmannen. Vi har det folk vi behöver. 

I Vi har inte användning för fler. 
- Då kan ni gott anställa mig, sa Olsson, för det lilla 
jag gör kommer inte att märkas. 15 



LJUSTORPS FÖRSAMLING 
www.1justorp.just.nu 

9110 Okt 

23/9 

Gudstjänst för stora och små Ljustorp Benny Runsten, Agneta Granlöf 
SKÖRDEAUKTION I FÖRSAMLINGSHEMMET 
Gudstjänst Benny Runsten, Agneta Granlöf, Seth Hägglöf - operasång, körer 

16110 Gudstjänst,mässa Ljustorps kyrka kl 18.00 

23110 Gudstjänst Ljustorps kyrka kl 11.00 Benny Runsten, Agneta Granlöf, Seth 
Hägglöv samt operasångaren Per Waldheim med körer från Tynderö och 
Ljustorp 

5111 Nov Minnesgudstjänst Ljustorps kyrka kl 16.00 Benny Runsten, Agneta Granlöf 
och kören. 

13111 Gudstjänst - mässa Ljustorps kyrka kl 18.00, Benny Runsten,Agneta Granlöf 

27111 Gudstjänst Ljustorps kyrka kl 11.00 Benny Runsten, Agneta Granlöf och 
kören. 

11112 Dec 

18112 

Familjegudstjänst Ljustorps kyrka kl 11.00 Benny Runsten, Agneta Granlöf 
och Mona Christmansson 
Julmusik Ljustorps kyrka kl 18.00 Benny Runsten, Agneta Granlöf och 

kören. 

24/12 Julotta Ljustorps kyrka kl 07.00 Benny Runsten och Agneta Granlöfmed kör. 

Resultatet av kyrkovalet den 18 september innebär att Centern som ensam lista i Ljustorp 
har ansvaret för det kyrkliga arbetet i församlingen kommande mandatperiod. 

I pastoratet får Centern 10 mandat och 8 mandat för Socialdemokraterna och 7 mandat 
Kyrkans Framtid i det Samfållda kyrkofullmäktige. 

Surströmmingsfesten i Församlingshemmet blev som
 
vanligt en fin tillställning. Vädret var det bästa tänkbara 

strömmingen perfekt - familjen Erikssons potatis sagolik,
 
tack för den och gästerna i strålande form.
 
Tack alla medarbetare från Idrottsföreningen och
 
Kyrkorådet, som hjälpte till för att fixa allt.
 

MITT PÅ DAGEN 
19/10 Christer Nyman - läget i Ljustorp 
16111 Seniorshop - Anneli Johansson 
7/12 Julgröt med mera 

Cafekvällar 
28/9 Benny Runsten 
12110 Sångarprästen PG Hegner om 

"Jussi Björling i våra hjärtan" 

2/11 Programmet inte fastställt än. 

16 



Sjöströms Busstrafik
 
i Lagfors
 

Glöm inte bort att vi numera har
 
2 bussar att erbjuda
 

med 19 platser vardera
 

Förmedlar även större sällskap från 
20 - 71 personer 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet 

Vwt inte rodd fijJt nw.t6tånd 
Välkommen att ringa för prisuppgift - fwm iIiåg

9)et äJt i nwWindLage Sjöström
 
060 - 810 25
 o.di inte i medvind 
070 - 325 76 90 

6 ont en dJtafre 6 t:ifJe4.. 

Strandbo, Söråker 060-416 73 
Mariedal, T!!nrå 060-57 10 07 
Mobiltel. 070·533 1792 

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 
Jällvik - Björkom 

Kjell Sjödin 82031 

Från Skäljomskorsningen - Edsåker-Aspån Hans Öberg 575626 

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna Björn Andersson 82074 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg 
Kyrkberget 

Pernilla Sjöström 82434 

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen, Erland Nordström 82319 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen Herbert Svedlund 83079 

Åsäng, mot Viksjögränsen Mjällådalens Byalag 
--17
 



~/ 

I 
D 

1B samTarserie i SveriskaJourrialen illustrerad av Kalle Berglund 71 



KALENDER 
23/9 kl 19.00 W-ungdomssamling 

25/9 kl 11.00 Något för alla 

30/9 kl 19.00 W-ungdomssamling, chipskväll Lj. 

2/10 kl 18.00 Något för alla, Benny Runsten 

7/10 kl1 9.00 W-ungdomssamling, Timrå 

8/10 kl 18.00 Favoritpsalmen 

9/10 kl 17.30 Bön på kapellet 

14/10 kl 19.00 W-ungdomssamling 

16/10 kl 11.00 Något för alla 

21/10 kl 19.00 W-ungdomssamling, innebandy Lj 

22/10 kl 19.30 Gospel konsert 

23/10 kl 18.30 Bön hos Rubina Nygren 

28/10 kl 19.00 W-ungdomssamling, tårtkväll 

30/10 kl 11.00 Något för alla, Karl Erik Bylund 

2/11 kl 19.00 W-ungdomssamling 

6/11 kl 18.30 Bön på kapellet 

11/11 kl 19.00 W-ungdomssamling, utekväll Lj. 

13/11 kl 11.00 Något för alla, Kristina Johansson 

18/11 kl 19.00 W-ungdomssamling 

20/11 kl 18.30 Bön hos Magnus Isaksson 

Efter "Något för alla" serveras alltid kyrkkaffe 

Vid W-ungdoms samlingar träffas vi alltid vid 

kapellet 19.00, även om vi ska vara på annan ort. 

Medtag 10 kronor för fikat. 

Se predikoturer för eventuella förändringar 

"Vi älskar därfär att hanfärst älskade oss" 
1 Joh 4:19 

Ljustorps Baptistförsamling
 
Edsta 104, 860 33 Bergeforsen
 
Tfn: Leif Nygren: 060-811 19, 810 00
 

FAVORITPSALMEN 

I Kommer att genomföras två gånger under hösten 

med start den 8:e oktober. Ta med ditt instrument 

eller din sångröst och sjung och spela våra älskade 

psalmer, som du sen kan rösta på. 

Servering av fika 

GOSPELKONSERT 

Lördagen den 22 oktober 19.30 är du välkommen att 
lyssna på Gospelkonsert i kapellet. Det är är premiär 
för en ny Gospelgrupp i Medelpad. 

1-------------------------- _~ 
VARFÖR JESUS? 

Inte ens dom närmaste relationerna kan tillfredställa 

den tomhet som finns inom oss. Inget kan överbrygga 

denna tomhet, utom gemenskapen med Gud. Jesus är 

vår direktlänk till Gud. 

PG 269356-2 BG 5355-1 123 
e-post: betel@Uustorp.se 

www·Uustorp.sej 

i 

mailto:betel@Uustorp.se


" -ll ...•.•"".•..! -y '"l_ ~~_._ Eu - sidan, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hä:~ ~en sist 
~t~--'~~	 _""~~~'!:>.%..~""'"%'"*,,,""~:_"" 

~"",. ."".·,·'0,".,"··'0·····,,····0	 ~Ii ! öO;~	 ~ 

1'\ ~"'4~.,~J~~~~~~., ..~ .,., ~:~::~~~~:~a~:!;:::;e:å::~::~gen I
 
L	 I
Projektledare: Staffan Eriksson 

~~""",~~"",~:;;'; 

-..~"&.~~~~~~~,~ii'~====================================	 ,,~I
I~'OOO ····o~ ·'"OOo·,"'"",O~"""o~,C·'"o~ . o~' "'o~'"""'O~'~'""o~ ""O~:'"l'o~C"oOo Co'o"C""o~'''':oii . ~ I
 
~ :~ ;', En liten kåta har rests på udden och till denna färdigställdes I
I,; BREDSJÖN / SLÄTTMON ;, några nya "störar". ~
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för uttransport av erforderligt material till bastun. I
 
Flotten är nu klar för användning, räcken, beslag, gångjärn och elmotor är ok. Bänkar och bord är på gång. I
 
Informationsskyltar har färdigställt och delvis satts upp. Det har röjts och städats på grillplatsen, samt att nya I
 
"trefötter" för kaffekokning har tillverkats. I
 

~ 

II Projektledare: Jan Blomqvist / Mats Jonsson I
I 
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• ~",o "'ö'~' ······o~ Cll"O~ "'l"'Ö~'""O~ Cll,~ il., ·llll'll.l,~' o~ """"O~ lll'~.""l"~l~'"'O~ 'l"'"O~'" l"O~ 11:0 "1', ~ I
 

:~ Allt hyrmaterial, bodar, maskiner, stängsel o likn. I'
 
,~; BYGDEGÅRDEN har lämnats tillbaka och området har städats opp.
 

Bygget är i stort klart, endast lite el och vys som ~ 
,;s?g kommer att färdigställas under v 39. ESen är det "bara" fmjnstering av inredningen kvar.	 I
 

Projektledare: Christer Nyman	 I
 
I
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3 tallar är fällda för att tas om hand till tak över I
FUSKBÄCKENSBYALAG rastplatsbordet som står på plats. I
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Projektledare: Börje Lindström 

I

~~	 Al 

~ 

.~	 ~~i;:~~:'=======================================:_:~:~_=~~~-ll .. 
I ~"oo, ····,,00· .... ;,~. ""00"'""OO·l.l",· ·····o~ '""O~'l""Oo'·l"",,~Cll"·'O, ....,.,'~" '"OOo"l"O~'""'""'~""",o~""""g,lil ~ I
 

~~ Vi har haft besök av fiskerikonsulent Bo Öhman, I
 
LJUSTORPS FVO
 

vandringshinder i Hamrebäcken, Fuskbäckens I

med honom har vi gått igenom; åtgärder för I 

'O'.l'l' o: ,,11.1 og ""'""'; l og ,"",.~,fllo~,.l.O: ,,,,,,,,,'g ".Clo~"",,,, ..': l"l.,g=,,,.?: """,.': l"""l.?(;'''''''l",.'':''l'C,.~'.."J; mynning, vägtrumma samt fö rdämning av Fusk- I
 
bäcken, ytterligare ställen för maskinell stendumpning i ån under vintern 05/06 samt besiktade I
 
vattennivåmätarutrustningen nedan Lagfors kraftstation. Vi har åtgärdat vandringshinder i I
 
Hamrebäcken. Vi har även haft besök av Fiskeriverkets Anders Berglund, resultatet av nivåmät- ~i
 
ningar och konsekvenser av detta diskuterades, även handhavande vid fiskeutsättning i ån togs il
 

upp. Åtgärderna av vandringshinder i Hamrebäcken har slutförts.
 

Projektledare: Stefan Grundström / Anders Mattsson	 I
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EN MAJDAG I GAMMELBODARNA, 
Öppom 

Torpet ligger inbäddat av skog, men det är 

ända inte mörkt. Jag tror att det är millioner 
fåglar av alla de slag som drillar, piper, sjung
er och gastar. Jag har tom sett en drillsnäppa 
som mycket ljudligt sökte en partner. Tranor
na har sin flytiväg över torpet och en sång
svan häckar i Öppoms fabodtjärn. 
Jag skulle vilja vara ute natt och dag för att 
inte missa vårens ankomst. Naturen håller 
verkligen på att vakna, hästhov blåsippor vit
sippor, åkerfräken (gökbeten), gullvivor", Smörgåsar
men tyvärr har alla örter som hör det odlade
 
landskapet till, försvunnit, som t.ex slåtter
 Smörgåstårtor 
blomma och höskallra. Sallader 
Ursprungligen låg här den första faboderi i
 
denna del av socknen.( Det har jag lärt mig i
 Buffeer 
en studiecirkel hos Arnold i Hembygdsföre
ningen) Födelsedag, bröllop, dop, fest.. Julfesten.. 

4',~~~ D .. k . fi 
~ ~~~ u ons ar, VI lXar 
i\\ ~~,

Det är länge nu sedan torpet brukades och vi 
har inte riktigt lyckats hålla sly och skog -:..\;::~ Banergatan 1, Timrå f~Jborta. 

'-.t 5681 70 070 - 66 914 62 Det är märkligt att tänka sig att på 30-40 talet 
bröt min far nya åkrar för att kunna föda en 
stor familj. Men på 60-70 talet fick vi bidrag 
för att lägga ner, avveckla. Då var inte små Byggbutikeo i Timrå jordbruk något värda, de kulle försvinna. 
Vi hade ju ändå varit 9-10 personer som haft 
mat för dagen här. Torpet har alltid odlats på "Din lokala byggvaruhandel" 
ett absolut ekologiskt sätt, fast på den tiden 

Vi har det Du behöver inom bygg. pratade man inte om ekologi, utan det var det 
sunda förnuftet hos mina föräldrar Agnes och 
Hilding som rådde. Just OU!!!Det är klart att en och annan säck kvicksilver
betad säd och en och annan DDT-spruta blev Hörselkåpa med CE-godkännande och en 
det ju, men när kunskapen om deras farlighet mycket bra FM stereo radio. 
uppdagades så var det slut med det.. 
Bäcken forsar, ja verkligen forsar sedan 395:
bäverdammen försvunnit. Var har bävern 
tagit vägen? Trots allt saknar jag den, det var 

Arbetshandske 9,90 vid köp av 12 par.spännande att försöka få en skymt av den.
 
Bygger den möjligen längre upp mot Glupen?
 Pris t.o.m. 11 november -05 eller så långt 
Det får väl bli en utflykt i sommar för att lagret räcker. 
utröna detta. 
Ja, visst är det skönt när knoppar brister. .. i 

Pellets 6 & 8 mm Ljustorp
 
Elvy Dahlin
 

Beckers färg 
Ater en liten skrivelse ur Elvys funderingar
 
om livet.
 Sågade och hyvlade trävaror 

Låna gärna Får släpvagn 

L Terminalvägen 6, Timrå 
Tel 060-571050 

Öppettider vardagar 8.00 - 17.00 
~~}::i};iH"ii:- .~~ 

LENNART "KASPElt' 
. ERIKSSON' r 

r-MACKERlA 
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Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet. 

Bilden är troligen tagen i slutet 
av 1920-talet. I bakgrunden lyser 
solen genom en gärdesgård och 
på en stig som leder ned till en 
brygga vid Skäljomsbäcken, som 
syns till höger. På bryggan står 
hinkar med kläder i olika stadier 
av tvättningen. Kvinnan, Karin 
Ulander, styr en bräda med knä
na. Brädan hålls uppe aven pela
re som hålls på plats mellan lot
terna. Över brädan läggs kläder
na som blötts i bäcken varpå, de 
bearbetas med klappträdet som 
hon håller sin högra hand. Den 
glada minen och klädseln kan 
bero på att hon endast var och 
hälsade på sina loräldrar, Johan 
och Kajsa-Stina Ulander, och 
slapp tvätta på detta sätt till var
dags. 

Bilden är tagen år 1891 i 
Stockholm och loreställer 
Bernhard Rönngren 
( 1869-1901 ) från Fjäl se
demera Stavre. Enligt B 
Rönngrens inskrivnings
bok gjorde han sin militär
tjänst vid Kongl. Svea 
Trängbataljon Marieberg. 
Enligt en gammal upp
slagsbok fanns Marieberg, 
kronoegendom på södra 
Kungsholmen i Stock
holm. Mellan 1885 och 
1907 var trängbataljonen 
förlagd där. Första årets 
"öfningar" hade han full
gjort den 27 juli 1890. 
Bernard dog tidigt i TBC 
från sin familj och barn 

. "" " .. " """ " .., 
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'ne\N under 
fadies underwear 

Klädbutiken 
New Under 

Välsittande Dam och Herrkläder för vuxna.
 
Vi har också damunderkläder med bra passform.
 

Storlekar från 36 - 52, även 20-serien
 

Uppläggning av dam- & herrbyxor ingår
 

Åk förbi Söråker mot Tynderö, vid Skäggsta tag 
vänster 100 m mot RosböIe. 

OBS. 
Bra servicemöjligheter genom att 

butiken kommer hem till Dig. 
Ring och boka. 

Öppet 
Lördagar 11.00 - 14.00 

New Under Tel/Fax: 060-416 94 
Annelie Johansson . Mobil 073-778 65 26 
Skäggsta 2924 
86035 SÖRAKER 

I Ljustorpsbladets förra 
utgåva (lir 4) publicera
des bild nr 10469 ur 
hembygdsföreningens 
fotoarkiv, ett midsom
marbröl1op, midsom
mardagen den 24 juni 
1944 i Ljustorps kyrka. 
Brudparet Disa och 
Hubert Skoglund, vilka 
innehade en diverse
handel iFuske. 

Bilden föreställde bröllopsdans kring majstång
en i anslutning till bröllopet. Vill härn1ed följa 
upp reportaget med ett närmare porträtt av brud
paret. 
Alla genuina Ljustorpsbor kommer säkert ihåg 
Disa Skoglunds diversehandel, och dess om
tyckta och populä!a innehavare. 
Hubert var min mors bror (Signe Byström) och 
som moster och morbror har Disa och Hubert 
känts somett "andra hem" för mig. 
Makarna är numera avlidna, men den nedlagda 
butiken står kvar och påminner många Fuskebor 
och förbiåkande om dess glans dagar och den 
samlingspunkt den utgjorde för bygdens folk. 

Torsten Byström 

Ur Medelpads Folkskoleväsend inti1l år 1952 Sidorna är många så detta blir en följetong. Del 6 
LJUSTORP 
Från kyrktornet i Ljustorp ser man närmast kyrkan 19101911 års skolbyggnad - Kyrkskolan eller Mellbergs 
skola - och litet längre ner i backen det gamla skolhuset. Dessa byggnader kunna betraktas som symboler för de 
etapper i skolväsendets utveckling, som i det följande komma att skildras 

I II. Skolväsendets utveckling från J9JOoch dess nuvarande organisation 

Fortsättningsskolan
 
Från 1885 förekommer beslut om fortsättningsskola. I vad mån den också kommit till stånd, är icke känt; den var ju fri

villig och torde ej rönt så stor tillslutning. Såsom obligatorisk startade den 1927. Vid Mellbergs och Ås skolor var den
 
ena årskursen yrkesbetonad med jordbrukskunskap för gossar och skolkök för flickor, men i övrigt var den allmän.
 
Folkskolans lärare handhade undervisningen, vilken sålunda måste förläggas till julferierna. Dessa blevo på grund härav
 
betydligt längre med en motsvarande förkortning av sommarferierna, en anordning som inte var alldeles lämplig. Efter

hand har fortsättningsskolan blivit helt yrkesbetonad, numera med snickeri för gossar, och med särskilt anställda lärare.
 
Kurserna kunna således i fråga om tiden förläggas oberoende av folkskolans lästider. I samband med införandet av sjun

de skolåret, där den teoretiska kursen är infogad, har tiden för den yrkesbetonade undervisningen utökats från 180 till
 
240 timmar.
 

Slöjd
 
Flickslöjd förekommer numera vid samtliga skolor och är obligatorisk i den mån skolskjutsarna inte föranledde befriel


se: Tidigare var träslöjd anordnad vid Bredsjö och Ås skolor, men på grund av inträffad lokalbrist är den för närvarande
 
helt nedlagd. I samband med tilltänkta om- och nybyggnader vid de olika skolorna kommer väl också lokalfrågan för
 
gosslöjden att ordnas, så att den kan bli allmän.
 

Bespisning
 
En första ringa början härtill gjordes 1933, då skoldistriktet erhöll anslag från Röda Korset för anordnande av grötbe


spisning åt behövande barn, närmast vid Mellbergs skola. Sedemera tog skoldistriktet själv initiativet och införde denna
 
bespisningsform vid samtliga skolor. Från och med läsåret 1947/48 åtnjuta emellertid samtliga barn skolmåltid av A-typ,
 

I vilket sker i distriktets egen regi. Det har ju krävt en hel del åtgärder och kostnader i fråga om lokaler, inventarier och
 
personal, men det kan inte råda mer än en mening om att skolfrukostarna äro en sak av största gagn.
 

Forts. och slut i nästa nr. 23 
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II~~' [ JJ Den 28 augusti träffades vi och åt sur- I 
I LÖVBERGSVÄGEN, strömming i byalaget, vi hade en väldigt I 

~~~~~~~~~~~~~ trevlig kväll. II = 

I Nästa möte blir söndagen den 16:e oktober kl. 18.00 hemma hos Lena och Magnus. 
I Läs också på vår hemsida: www.ljustorp.se/lovbergsvagen 

II Vid pennan 
~i Lena Liljemark 
.~ 

", ............ ...... ......_ ............ ~~"e,.~"ID,.'%,s
 

:,. ~[ FUSKBÄCKENS BYALAG]ft~~~~~::r~rnt::~i~eu~:'n:sr~tt.Vi ~ I 
" , Ha en trevlig höst! ~

I Ordf. Christer Nyman I 
~&AI 
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I .... 'i: Bättre sent än aldrig! I
 

BREDSJON - SLATTMON Flotten som ingår i ED-projektet och som i första I
 
.1+,~~~~~~~~~~~~~~~!!liM@!nhand är avsedd att ta folk ut till bastu-udden är nu i
 
= äntligen i stort sett klar och fårdigtestad. Flotten är i
 
mycket stadig och har bl.a. utrustats med en tyst och miljövänlig elmotor. Flotten kommer med I
 
fördel att kunna användas även för andra utflykter på Bredsjön under dom vackra och varma I
 
dagar som vi säkert kommer att få nästa sommar. i


I

I


Lördagen den 1 oktober kl. 11.00 - 14.00 I
 
Plats: Badstranden 

~
 

Byalaget bjuder in medlemmar och andra intresserade i Bredsjö-Slättmon för att ta en tur med flotten ut
 I'till bastun innan den tas upp för vinterförvaring.
 
Vidare får Ni den senaste informationen om vårt pågående EU-projekt. I

i


OBS! flytvästar finns att låna. . I
 
Kaffe Fikabröd Samt korv att grilla finns	 

~
 

Program:
 

I
I


Välkommen I
i
ffi


Styrelsen
 
Vid kraftig blåst eller ihållande regn flyttar vi programmet och gör ett nytt försök på I

I

[


söndag den 2 oktober i

I
.,;.:;;;;..,.,.	 f. 

~~	 ~I 

"t~~~~~~]~-------~-'~'iMjällådalen inbjuder till invigning av I
 
MJÄLLADALEN Mjällådalens Rökerianläggning I
, ~~~~~~~~~~~~ Lördagen den 24 september kl 15.00 I
 

=	 I , Anmälan sker till festkommitten: I Heidi Evhammar 840 45 
fi
l 

Nu säljer vi även fiskekort till Ljustorpsåns kortfiskeområde, 
Denny Sandblom, Tunbodarna 5371 69
 

styrelsen 

flb. ..;;;;;;;.,.~---------------------------------
~~~'=:Il'l  

i~"""'"	 ~I 
I:f-l L.t Sensommarbuffe I
 

As - LAGFORS Dags igen för septemberträff i bagarstugan och I
 
I=h r-F dess omgivning. I
 

r~~~~~~~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PI!~ De nyinskaffade rastborden som transporterats 
över från "Vargknösen" kom till väl användning I

Iffi


när de ca 30-tal byalagsmedlemmarna bänkade sig. Buffen som dukats upp med mycket smått och Iffi
 
gott smakade förträffligt, och Elias nybakade tunnbröd kan inte få nog med beröm. Följaktligen I
 
har festansvariga ännu en gång lyckats med sina förehavanden. Så länge solen var uppe njöt vi av i
 
sensommaren, och när mörkret inföll kröp vi in i "bageriet" och tog del av den sköna ugnsvärmen. I
 
Ljusbrickor placerades ut på Lagforsdammens lugna vattenyta, och seglade sakteliga ut och låg Il
 
som brinnande näckrosor i blickfånget. I Elias "bakvatten" dök en okänd magiker från Stigsjö I
 
upp, illusionisten och entertainern Roland(o) som överraskade de flesta med sin magiska röda duk l
 

och ett troIlskt skimmer märktes i nunorna på de sista gästerna som lämnade festen kring midnatt. I
 
En förtrollad rapportör i form av Totte	 Il
 

•.i::....	 ·_N__""~ 
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Tryckfelsnisse beklagar att det 
blev fe] i förra numret av tidning
en. Vi påstod att det var byalaget i 
Bredsjön som hade haft en grill
kväll. Så var det inte, det var en 
spontant sammankallad griJlkväll 
med folk tran byn, lltan anangör. 

Våra guider Håkan Josefsson, I~ars Karlstrand och Ove Anclersson l(alTepannan över elden ... 

Bastu udden i kvällssol med kåtan till vänster och bastun till höger 
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Friluftspro~jekt i B1redsjön
 
Bredsjön 
och Slätt

iilUlllliIIlilllliiiilllm. ......,.....,.w........_.. mons bya
lag har un

0, • der 2004'•. 
och 2005 ,sill ttrnO('\ 
deltagit i 
EV projek

tet i bygden. :Man har haft in
riktningen av friluftsturism på 
sitt delprojekt. Projektledare 
har varit J'an Blomqvist och 
byalaget har arbetat och ställt 
upp för att förverkliga planer
na. Lars Karlstrand berättar 
att arbetet hal' flutit på bra. 

Projektet skall vara klart under 
2006, men redan idag är mycket 
klart och på plats. Lars Karl
strand, Ove Andersson och Hå
kan ,Josefsson är våra guider 
ocb visar upp vad m.an åstad
kommit så här långt. 

Byalaget har 3 övernattnings
kåtor på plats. En övernatt
ningskåta på bastu udden i 
Bredsjön. En fiske);;:åta vid 
Skälsjön och en liggande som 
man flyttar och använder vid 
behov. 

På bastu udden finns dessutom 
skalet tm det som ska bli en ba
stu nere vid sjökanten. På varje 
plats där man tänkt bedriva 
verksamhet har man även .gjort 
fina grillplatser. 

För att ta sig till och från ön och 
för att transportera handikap
pade har man byggt en flotte. 
En jättefin flotte som även kom
mer att kunna användas för ut
flykter på sjön. 

Huvuds:vftet med projektet är 
att man när det är klart ska 
vända sig tm friluftsturister och 

erbjuda 
färdiga 

upplevelse- ilIIIlllliiUlUlilliilil." ,."w, _ . 
paket. En 
positiv si •..·oO•
doeffekt är ,Sl{j ttm 0('\ 
också att 
byn får ett 
antal trevliga ställen där man 
kan umgås och som man kan 
nyttja tillsammans. 

N1.1 närInast skall den helt nya 
flotten invigas och testas av by 
befolkningen. (se byalags si
dan) 

Under nästa år skall man jobba 
med att färdigställa cle "paket" 
som skall säljas. Dessutom 
skall man ta ställning till hur 
man skaU marknadsföra sig 
utåt. 

Nedan: Flotten tar transpOlier 

J11111".::mIL . 

~llmC\'" 
!'~h· };ji,;;r ... 

. ;1U~11"'ill: 
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