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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  ansutg@ljustorpsbladet.se

   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 
Tommy Klaar  tel: 060-58 91 75 
Frida Nygren  tel: 070-171 89 69 
 
Gästskribenter:  
Torbjörn Karlsson, Cecilia Englund

LJUSTORP

En GnistrandE landsbyGd

Tidningsinformation
Nästa tidning  28/11 

 
Stoppdatum den 17/11

Prenumerationer 
Tidningen delas ut gratis till alla som har brev-
låda i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen 
kan prenumerera för 175 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: 070-340 92 29 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 070-354 10 84 
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 
Sven-Erik Karlsson   tel: 0702344885

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...
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Styrelse 2014
  Niclas Andersson, ordf 
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Vivianne Nyman
  Adjungerad:
  Lena Liljemark
  Suppleant:  
  Björn Andersson

Ljustorps  
sockenförening

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 125:-

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

röst

Föreningen skall verka för att 
skapa de bästa förutsättningar för 

att leva och bo i Ljustorp!

Vi driver eller är samverkanspart i Leaderprojekten: 
GPS för naturturism, Bygdegården som möjlighets-
skapare, Dialog Mjällådalen och Lantnära boende 

som har egen annonsplats i tidningen.
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Kvarndagen i Öppom 2014
Ljustorps kvarn är en fint 
bevarad bygdekvarn med 
gamla anor som inte har 
visats för allmänheten tidi-
gare. Under vintern 2013/2014 
har en studiecirkel studerat 
kvarnens historia och teknik 
med målet att kunna visa 
kvarnen för allmänheten och 
dokumentera kvarnen i en 
bok. 

Kvarnen är byggd i tre våningar 
för drivning med två stycken vat-
tenturbiner. Kraften har sedan 
distribuerats via mängder av 
remmar till de 7 stycken mal-
nings- och sorteringsmaskiner 
som finns. Kvarnen har senare 
elektrifierats, men den gamla 
drivningn är kvar. 

Kams och kolbullar
När de allra första besökarna 
på Kvarndagen kom gående 
längs Mjölnarvägen möttes de av 
denna syn. Rakt fram det stora 
tältet där Hembygdsföreningen 
bjöd på smakprov av kams och 
kornmjölskakor. Där kunde man 
också sitta ner och låta sig smaka 
av gott kaffebröd till sitt te eller 
kaffe. Till höger om fikatältet 
serverades kolbullar och längst 
till höger kunde man testa sina 
kunskaper om fröer, delta i ett 
lotteri eller köpa den för dagen 
nya boken om kvarnen och dess 
historia samt köpa nymalt korn-
mjöl från byn Öppom.

Tävling
Längst till vänster står en liten 
skylt som är uppsamlingsplats 
inför nästa visning av kvarnen 
som ligger i backen längst ned 
till vänster. Brännande sol och 

runt 30 grader i skugggan krävde 
att det fanns gott om skydd för 
solen. Här är bord för att delta 
i tävlingen att känna igen frö-
sorter, lotteri och försäljning 
av böcker och mjöl. Tävlingen 
om att känna igen frösorter och 
försäljning av lotter sköttes av 
Agnes Perälä, Emma Sjöström 
och Johanna Rönngren. Tretton 
frösorter presenterades i burkar 
med genomskinliga lock och man 
fick tre alternativ för varje burk. 
Många deltog i tävlingen och 
tre stycken fick 12 rätt. Genom 
lottning utsågs en av de tre, Per 
Dahlin, till vinnare. 

Visning av kvarnen
Alla olika fröer hade ställts till 
förfogande av Lantmännen och 
producerats av Svalöv. Klockan 
11 startade Kvarndagen och 
då kom också publiken punkt-
ligt. Märta Rönngren och Anita 
Lindström fick fullt upp med 
utskänkning. Till höger i bilden 
syns kvarnens nuvarande ägare 
Henrik Rönngren. 

Kolbullar är alltid populärt och 
sköttes av specialisterna Barbro 
och Lars-Erik Nilsson. Torsten 
Sundberg väntade på sin kol-
bulle. Dagens höjdpunkt för de 
flesta var ändå visningen av 
kvarnen. En gång i halvtimmen 
släpptes en ny grupp fram. Pre-
sentationen av kvarnen gjordes i 
två steg. Först samlades gruppen 

i ett tält utanför kvarnen. Målet 
var att skapa en förförståelse av 
malningsprocessen i sin helhet 
innan man kom in i kvarnen med 
alla sina maskiner spridda över 
tre våningar. Den första gruppen 
får sin genomgång av kvarnens 
huvudprocess av Torsten Sund-
berg som också ordnat en bildut-
ställning av kvarnens olika delar. 
I centrum för Torstens presenta-
tion var denna oljemålning som 
är en genomskärning av kvar-
nens tre våningar. De olika pro-
cesserna som skrädning, 
rensning, sortering, malning och 

krossning beskrivs alla med sina 
maskiner i den bok Olof Ulander 
skrivit. 

Rent mjöl
Inne i kvarnens relativa mörker 
och svalka väntade sedan Olof 
Ulander för att få visa de olika 
maskinerna och förklara dess 
funktioner. På bilden visas den 
viktiga skrädesmaskinen som 
skalade sädeskornen innan de 
maldes. Tack vare skrädesmaski-
nen kan man få ett någorlunda 
rent mjöl. För att öka känslan 
av en fungerande kvarn spelades 
ljudet från Nässjö kvarn under 
en del av visningen. Du kan 
lyssna på kvarnen på hembygds-
föreningens sida. Det man hör är 
hur den stora kvarnstenen star-

Fortsättning på sidan 22
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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: ljustorp@naradej.se, webbsida: www.naradej.se

Suzan och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna!

Vi har korv med bröd / mos.

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller  v 41-42  med reservation för slutförsäljning.

Billys 
olika smak

  2 för 30:-

Kostnadsfri hemsändning av  
varor varje fredag.  

Beställning senast torsdag. Tel: 820 40 

Festis  
50 cl olika smaker

2 för 25:-
Daim/Japp/Nugat 

 3 för 21,90:-

Toalettpapper  
soft 8-pack

28,90:-
ord pris 36,90

ord. pris 17,90 + pant. 

ord. pris 10:- /st.
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Spännande val i Ljustorp
Valet i Ljustorps Bygde-
gård den 14 september blev 
en spännande föreställning. 
Valresultatet innebar stora 
omkastningar för flera av 
partierna. Och valdeltagan-
det blev rekordstort, från 80 
till 85 procent.

Valet i Ljustorp inleddes redan 
veckan före, för de som inte 
kunde rösta på själva valdagen. 
Bygdegården öppnades som val-
lokal, redan några eftermid-
dagstimmar både torsdagen den 
11 september och fredagen den 
12 september. Då passade 110 
Ljustorpsbor på att lämna sina 
förtidsröster, det som förr kal-
lades för poströster. Lika många 
röstade i andra vallokaler, eller 
utomlands.

Kö till vallokalen
Valdagen kom med strålande 
solsken i Ljustorp, och många 
passade på att kombinera sin 
demokratiska rättighet att 
rösta, med en promenad. Tidvis 
var det faktiskt kö till de tre 
gröna skärmarna i vallokalen. 
När kommunalrådet Ewa Lind-
strand (s) röstade i Bygdegården 
i Ljustorp, strax för klockan 14, 
stod det klart att valdeltagandet 
hade ökat ordentligt. Från 80 
till 85 procent bara i Ljustorp. 
- Det är bra för demokratin, 
menade Ewa Lindstrand, som 
själv bor i Åsäng.

Omkastningar i riksdagen
När vallokalen stängde klockan 
20, började den spännande 
röstssammanräkningen även i 
Ljustorp. Som vanligt började 
man med riksdagsvalet, och ett 
par timmar senare kunde Ljus-
torp rapportera kvällens resultat 
till länsstyrelsen. Valresultatet 
blev en besvikelse för Alliansen, 
men en seger för den rödgröna 
gruppen – och allra mest för Sve-
rigedemokraterna. Men Ljustorp 
röstade inte riktigt som resten 
av landet, så här fördelade de 
658 rösterna:

* Socialdemokraterna (s) ökade 
med 1,4 procent, till 43,2 pro-
cent.
* Sverigedemokraterna (sd) 
ökade med 7,5 procent, till 15,3 
procent – en fördubbling!
* Centern (c) tappade 1,7 procent, 

till 15,2 procent – inte längre 
näst störst i Ljustorp.
* Moderaterna (m) förlorade 2,4 
procent, till 10,4 procent – tap-
pade var femte väljare.
* Vänsterpartiet (v) tappade 2,5 
procent, till 6,3 procent.
* Kristdemokraterna (kd) mins-
kade med 1,3 procent, till 3,7 
procent.
* Miljöpartiet (mp) tappade 0,4 
procent, till 2 procent.
* Folkpartiet (fp) rasade 2,3 pro-
cent till 1,7 procent.
* Feministiskt initiativ (fi) ökade 
med 1,2 procent, till 1,5 procent.

Splittrad opposition i Timrå
Valet till kommunfullmäktige i 
Timrå var hårdare än tidigare, 
eftersom antalet ledamöter hade 
sänkts från 49 till 41. När krut-
röken hade skingrats i Bygde-
gården kunde Ljustorp utkora 
tre lokala segrare:

* Socialdemokraterna (s) som 
ökade med 3,8 procent till 44,6 
procent.
* Sverigedemokraterna (sd) som 
ökade med 4,3 till 9,7 procent.
* Nätverk Timrå (nätim) ökade 
från noll (nytt parti för i år) till 
6,1 procent.
Alla övriga partier tappade.
Resultatet för hela Timrå inne-
bar att (s) sitter kvar med hjälp 
av (v).

Text: Tommy Klaar 
Bild: Sara Östman
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Kom och prova vår badtunna!
Locka vänner, familj eller arbetskamrater till en natur-
nära spaupplevelse och hyr vår vedeldade badtunna.

Hyra av IP
Servering, badtunna och bastu

1000:- upp till 8 peroner
1500 :- vid 9 och flera

Badtunna, omklädningsrum  
och bastu 500 :-

Badtunna uppvärmd 800 :-

Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00 
Tel:  060-821 86
Jounr: 072-7057943 

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

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  2014
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.

Barmarksträning  
onsdagar kl. 18.15-19.00, i gympa-
salen från 8/10. Vi grupperar barnen 

och kör olika övningar. Kostnadsfritt i 
Ljustorps IF´s skidsektions regi.  
Frågor? Ring Åsa 070-2141345

Skidsektionen

Vi jobbar för att få en väl fungerande och 
använd hemsida. 

www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif

Info om träningslokalen på IP 

Träningslokalen kommer att 
öppna i 1:a halvan av oktober. 

Se anslag på affären och  
Bygdegården.

 

Innebandyn kör igång 7 okt  
Tisdagar 18-19 
i gympasalen

Ljustorps IF tackar alla 
som spelat och jobbat på 

och med bingon för denna 
säsong. Välkomna tillbaka 

nästa år!

Nu har äntligen Björkängen fått sig en 
uppryckning med nytt staket och en rejäl 

röjning av gräs. Tack Håkan och William ni 
har gjort ett fantastiskt jobb!
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För fjärde året i rad arrang-
erade vi Ljustorps triathlon. Det 
var en strålande julidag och i år 
var vi rekordmånga startande. 

Tävlingen startades upp år 2011 då 
Söråkers bandy ville ha en annor-
lunda träningsdag och kolla formen 
på sommaren. Tillsammans med 
några tävlingssugna kompisar 
var vi 30 personer som startade. 
Arrangemanget växer sakta men 
säkert och i år var vi 64 startande. 
Anmälan och start är i Lövberg. Här 
leder Agneta Bergkvist deltagarna 
i uppvärmning innan den gemen-
samma starten på vår byväg. Efter 
masstarten går det uppför backarna 
mot Röjesjön. Första sträckan är 
4.8 km cykling. Det går snabbt när 
de tävlande lämnar sina cyklar för 
att börja springa. Löpningen är 3.3 
km. Först uppför en del av Kronsti-
gen och sedan utför grusvägen ner 
förbi Prästtjärn. Sista momentet i 
tävlingen är simning, distansen är 
150-200m runt en boj som ligger 
utanför Röjesjöns badplats. Mål-
sträckan är kantad av badande och 
hejande publik. Väl i mål väntar 
grillade hamburgare till de tävlande 
och publiken.

Tävla tillsammans
Det som gör tävlingen speciell är att 
den passar alla. Lilla Ida Carlsson, 
som är ett år, åkte i farfars Tor-
björns cykelvagn. Alma Zetterkvist 
10 år tog med mormor Eva och var 
föråkare på banan. Medan 8-årige 
Kalle Stenvall och 10-åriga Sara 
Henriksson valde att delta i masstar-
ten med sina mödrar i släptåg. Det 
är enormt roligt att så många ung-
domar ställede upp i tävlingen både 
från när och fjärran. Tävlande kom 
från Timrå, Sundsvall, Sollentuna 
och Göteborg. Tävlingen fick lite 
internationell status då Tom Smail 
från Frankrike var med och tävlade 
för andra året. Söråkers bandyspe-

lare, Hanna Palm har deltagit i 
flera år. Tidigare har hon genomfört 
tävlingen med pappa Håkan som 
är tränare för Söråker bandy. I år 
genomförde hon tävlingen med kom-
pisar och Håkan fick springa själv. 
Några familjer och kompisgäng har 
inbördes tävlingar, så det finns flera 
förstaplaceringar i tävlingen. Det är 
härligt att se alla kompisar, syskon, 
föräldrar samt far- och mor-föräld-
rar som stöttar och tävlar tillsam-
mans med varandra. 

Jobbiga byten
Oavsett om du gör banan i täv-
lingasfart och vill pressa dig på 
33 minuter, som John Eriksson, 
Kenth Bergkvist och Mats Bengts-
son gjorde i år. Eller om du vill göra 
det så kul som möjligt när bandy-
tränaren tvingat dig att delta och är 
ute i 1 timme och 10 minuter, som 
Linnea Lundman och Tilda Nyberg, 
så är det växlingarna mellan de 
olika momenten lika jobbiga. Från 
cykling till löpning och sedan ner i 
det mörka, svalkande vattnet för att 
simma i mål. Olika muskler jobbar 
och det är en utmaning för alla oav-
sett hur tränad du är. 

Minitriathlon
Årets förstaplats knep John Eriks-
son efter en spännande slutspurt på 
simsträckan. Bland damerna vann 
Christina Carlsson. Båda tränade 
och tävlande för Ljustorp! Fler resul-
tat finns att läsa på Facebook-sidan: 
Thriatlon Ljustorp. Nytt i år var att 
några föräldrar spontant gick ihop 
och arrangerade ett mini-triathlon 
för de tävlingssugna, yngre barnen. 
Barn mellan 4 och 10 år cyklade ca 
200m, sprang längst stranden och 
simmade runt bryggan. Alla del-
tagarna fick en ätbar medalj. Det 
behöver inte vara så krångligt att 
arrangera en tävling.

Hamburgare
Nästa år är fler välkomna att delta 
för detta är en tävling där det finns 
plats för alla! Cykla fort eller sakta, 
spring eller promenera och njut av 
simturen. Det här är en tävling där 
elitmotionär och motionär, gammal 
som ung tävlar tillsammans och 
har kul. Efter tävlingen samlas alla 
på stranden vid Röjesjön. Där äter 
familjen, klubbkompisarna och vän-
nerna hamburgare tillsammans. 
Som deltagare i Ljustorps triathlon 
är du alltid en vinnare!

Vi ses!  
Text: Cecilia Englund 

Bild: Joacim Granström
 
PS. Tävlingen skulle aldrig fungera 
utan alla funktionärer som gör ett top-
penjobb för att alla som vill ska få tävla.  
Tack till er alla! 

Ljustorps triathlon

Kalle Stenvall, 8 år tävlade med mamma Katarina.  
I bakgrunden ser ni Lucas Olofsson.

Starten på byvägen i Lövberg.

Hilmer Zetterkvist flyger fram efter  
växlingen mellan cykel och löpning.



9

                                                                                                                                   

 

 

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 totalt 149 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 ceremonier.

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

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
bygdegarden@ljustorp.se
Hemsida: ljustorpsbygdegard.se

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tors 9-12 tel 060-821 86 
bygdegarden@ljustorp.se
----------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg  
                      Svante Jansson  
Journummer: 072-705 79 43        

PERSONBILAR: med eller utan tillkopplad släpvagn;  
MAX 24 timmar. LASTBILAR:  
Endast lastning och lossning av  

produkter till och från Bygdegården, Ljustorp Handel 
eller övriga verksamheter på fastigheten.

SLÄPVAGNAR av alla slag: Endast lastning och loss-
ning. I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från Bygde-

gårdsstyrelsen. Överträdelse beivras.
Bygdegårdsstyrelsen

Tel. 072-7057943, 070-3375307

PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS MARK

Klippning 12 nov 
Bokning Marlene 0703375307

Seniorfika 
Välkomna fredagar kl.10.00

Disco 3 oktober  
Kl 18-21 6års-uppåt.  

Kanotsäsongen är nu slut. Ett stort 
TACK till Gunnar och Karin Höglund 
för all er hjälp med kanotlägret. Ni är 

guld värda!

Vi vill även Tacka Ljustorps IF och 
Bygdegårdens alldeles egna hustomte 
Håkan Lindström. Även ett stort Tack 

till Lennart Tjärnberg för all hjälp 
som du bistår med. Vad skulle vi göra 

utan er TACK!!!
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Stråkmysteriet
Den 17 september fick de 
minsta klasserna på Ljus-
torps skola fara på musikal i 
Söråkers Folkets Hus. Redan 
veckan före hade barnen fått 
besök i klassrummet av Ewa 
Filek-Kryger som är violi-
nist i Nordiska Kammaror-
kestern. Hon berättade lite 
om de olika kompositörerna 
vars musik är med i föreställ-
ningen. Hon spelade även lite 
för barnen, visade dem hur 
kopositörerna kunde visa att 
åskan var på väg, eller i en 
storm att träden faller. Hon 
berättade även om instru-
menten i violfamiljen. 

Barnen lyssnade intresserat, och 
det var nog många som såg fram 
emot att få se musikalen. Onsda-
gen det var dags, så hade Lage 
Sjöström kört fram båda bus-
sarna för att kunna skjutsa alla 
25 barn och tre vuxna till Söråker. 
Väl där blev alla varmt välkom-
nade av personalen och visade 
in i biosalongen. Uppe på scenen 
satt Nordiska Kammarorkes-
terns stråkar i en halvcirkel runt 
en stor kista. De började spela 
klassisk musik och alla barnen 
tystnade och lyssnade intresse-
rat. Då plötsligt kommer en udda 
figur in och börjar dirigera musi-
kerna. Det visar sig vara en släk-
ting till Stradivarius, en väldigt 
känd violinmakare, i direkt ned-
stigande led ända från 1600-talet. 
Han hälsar artigt på alla i första 
raden genom att ta i hand. Runt 
huvudet har han ett blodigt ban-
dage. På sig har han höga stöv-
lar, lång rock och en skjorta med 
massa krås. Han förklarade att 
han hade ärvt kläderna och att 
de var 300 år gamla. Han berät-
tade att allt började med att han 
fått ett paket på posten. Det var 
den stora kistan. I kistan fanns 
kläderna, bandaget, möbler och 
papper där han kunde läsa vem 
som ägt kläderna. Det var Stra-
divarius. Där står också berättel-

sen om när Ståkrövarna kom.

Stråkrövare
Det var februari 1681. Det var 
kallt och fattigt i Rom, Italien 
där Stradivarius bodde med sin 
fru Viola och dotter Elvira. Hung-
ern var stor, men trots det hade 
Stradivarius byggt fioler till en 
hel orkester. Det skulle nämn-
ligen vara en tävling i Palazzo 
di Zucchero om vem som kunde 
spela vackrast. Vinnaren skulle 
få en hel säck med guldpengar. 
Då kunde man köpa så mycket 
mat man ville! Men Stradivarius 
var inte den enda som ville vinna 
tävlingen. Jacuzzi Ravioli var 
en skum typ. Han skydde inga 
medel för att vinna. Han hade 
anlitat 13 stråkrövare som natten 
före tävlingen stormade in i Stra-
divarius verkstad och tog alla 
stråkar! Stradivarius försökte fly, 
men Jacuzzi Ravioli slog honom i 
huvudet  så han svimmade. När 
han vaknade var alla stråkarna 
borta. Han blir förtvivlad och 
faller i gråt.

Låst port
Hans dotter Elvira hittar honom 
blödande och i tårar. När hon 
får klart för sig vad som hänt, 
bestämmer hon sig för att röva 
tillbaka stråkarna. Till sin hjälp 
har hon Elvis, hennes katt, som 
har ett luktsinne som en blod-
hund. Hela natten följer de lukt-
spåret efter stråkrövarna. Ibland 
tappade Elvis spåret och han 

blev då rysligt arg, men de fick 
snart upp det igen. I gryningen 
kommer de fram till en låst 
port. Spåret försvinner in under 
porten. Hur ska de komma in? 
Elvira slänger in Elvis genom ett 
litet lufthål en bit upp på muren. 
Efter ett tag hörs ett skrammel 
på andra sidan och så kommer 
nyckeln glidande under porten. 
Bra gjort Elvis! Elvira kan låsa 
upp porten, och de kan fortsätta 
följa spåret. Det leder nerför en 
mörk trappa in i en lång korri-
dor. Korridoren delar sig i två 
tunnlar. De chansar och går till 
vänster. Tunneln blir mindre och 
mindre, väggarna är slemmiga 
och så tar den slut. De har valt 
fel. De skyndar sig tillbaka in i 
den högra tunneln. 

Katakomber
Under tiden på Palazzo di Zuc-
chero sitter orkestern redo att 
spela på sina nya fioler, men de 
har ju inga stråkar. Stradivarius 
våndas. Då kommer en av musi-
kerna på en strålande idé! Det 
är ett historiskt ögonblick. De 
spelar med händerna utan strå-
kar!  Jacuzzi Ravioli blir så arg 
så han skakar. Elvira och Elvis 
har nu kommit in i den andra 
tunneln. Den vidgar sig till en 
stor grotta. Efter väggarna är 
det hyllor fulla med skelett. De 
har kommit ner i katakomberna. 
Elvira blir rädd. Elvis luktspår 
leder dem till stråkarna och nu 

Hur ska det gå för Elvira och Elvis?

Kjell-Peder Johnson som Stradivarius släkting.

Forts. sid 30
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Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!
 

Tacksägelsegudstjänst med sång av kören
Söndagen den 12 okt firas Tacksägelsegudstjänst i kyrkan, då koret dekoreras med 
olika skördeprodukter (grönsaker, frukt mm). Dessa alster auktioneras sedan ut på 

det efterföljande kaffet i Församlingshemmet. Behållningen brukar skänkas till någon verksamhet i Ljus-
torp. Ta chansen att fylla på förrådet av frukt, grönsaker, potatis, tunnbröd mm!

Höstauktion
Söndagen den 23 nov kl 18 är det åter dags för den populära Höstauktionen på Bygdegården.

Tunnbröd, mjukbröd, julprydnader, trasmattor, sylt och olika hantverk är exempel på produkter, som auk-
tioneras ut. Här kan du fynda en fin trasmatta, om du inte vinner jultrasmattan! Dessutom finns lotterier 

och gratis fika!

Kyrkkaffe vid 1:a advent
Efter adventsgudstjänsten den 30 nov  inbjuder Centerkvinnorna till kyrkkaffe. Välkomna!

Julfest med dans
Lördagen den 6 dec är Ljustorps Centerkvinnor värdinnor för julfest med stort julbord på Bygdegården. 
För dansmusiken svarar Finezze. Välkommen till en toppenkväll med god mat, härlig stämning och full 

fart på dansgolvet! Ta med dina vänner och kom!
Kostnad för både mat och dansmusik är endast 300 kr/ person.

Marie 070- 247 14 14  tar emot din anmälan. 
Ring senast sö 30/11! OBS! 

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA

Norravägen 28, 856 50 Sundsvall Telefon 060-101492
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Barnklädesmarknad
För tredje året i rad ann-
ordnades en loppis som är 
helt inriktad på barn i Ljus-
torps Bygdegård. Från början 
annordnades den av projek-
tet ”Bygdegården som möjlig-
hetsskapare”, men drivs nu av 
Bygdegården genom en  grupp 
engagerade föräldrar. 

Marknaden hålls två gånger per 
år. På våren är det sommarkläder 
och leksaker som hink och spade, 
badringar och dylikt som försäljs. 
På hösten är det vinteroveraller 
och skidor, skridskor med mer 
som gäller. Naturligtvis vanliga 
kläder också. Vid båda tillfällerna 
är regnkläder en stor post. För-
säljningen går till så att om man 
vill sälja kontaktar man Marlene 
Svedin. Av henne få man ett sälj-
nummer. Sedan märker man alla 
kläder med säljnummer, storlek 
och pris. Detta gäller även skor, 
skridskor och pjäxor. Leksaker, 
skidor och övrigt räcker det om 
säljnumret och pris står på. Klä-
derna sorteras sedan upp i pojk 
eller flickkläder och efter storlek. 
Säljarna skrivs upp i en pärm. 
Alla säljare har sedan en kolumn 
där  priset på varje såld vara förs 
in. Summan räknas sedan ihop och 
20% dras av. Dessa pengar går till 
hyran för lokalen och annonsering 
för evenemanget. Allt arbete görs 
helt ideéllt. 

Välbesökt
Höstens marknad hölls lördagen 
den 20 september. Den här gången 
hade öppettiderna minskats ner. 
Mellan 10-14 var det öppet. Redan 
klockan 10 var det kö utanför 
dörren och när dörrarna öppna-
des strömmade det in folk. Det var 
mycket folk hela dagen, förmodli-
gen hjälpte det härliga vädret till 
att locka ut folk. Det var en jämn 
ström under hela dagen, men den 
mattades något sista timmen. 

Växer
När man hade fyndat färdigt 
fanns det fika till försäljning. Det 
var Britt-Inger och Håkan Lind-
ström som sålde såväl kaffe med 
dopp som korv med bröd till alla 
sugna. Några shoppare blev sit-
tandes både länge och väl, i goda 

vänners sällskap. När så dörrarna 
stängde börjar det dryga arbetet 
med att sortera upp allt som inte 
blivit sålt. Allt ska tillbaka till rätt 
ägare, och för det mesta lyckas det, 
om än något misstag görs. Den här 
gången var det även försäljare med 
som bor långt utanför Ljustorps 
gränser. Det var också rekord-
många säljare, dubbelt så många 
som under vårens marknad. Detta 
tyder på att barnklädesmarkna-
den växer och blir större. Fler och 
fler ser sin chans att kunna köpa 
bra kläder billigt. Att köpa nya 
skidor och skridskor varje år tar 
hårt på budgeten för de flesta. Då 
är en sådan här marknad ett bra 
alternativ, att betala 20 kronor för 
att par slalompjäxor är väl inte så 
tokigt? Vi ses igen till våren! 

Text & bild: Sara Östman
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Ljustorpsminnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bilden är tagen på 1950-talet av 
Ragnar Sigurd Åkerlund. Det 
är Edvin August Sjödin som kör 
traktorn och harvar på Pehr Pers 
läggda i Edsta. Traktorn är en 
Ferguson TE20 som tillverka-
des i England mellan åren 1946 
och 1955. Det var under dessa 
år som traktorer mer allmänt 
började användas på gårdarna. 
Traktortypen var mycket popu-
lär och går fortfarande under 
smeknamnet Grålle. Avgasröret 
ligger ned efter höger sida som på 
en bil. Däcken är av originaltyp 
med slutet mönster i mitten till 
skillnad från senare däck som är 
öppna i mitten. Det skulle visa sig 
att traktorer allmänt var mycket 

farliga vid stjälpning och översteg-
ring varför krav på en skyddsbåge 
för föraren senare infördes. Bilden 

ovan är före säkerhetsbågarnas tid.
Bilden har ställts till förfogande av 
Inger Andersson Sjödin Edsta.

Bild nr 11935. 

Bild nr 11887. 

Vy över herrgården i Lögdö och den 
berömda parken som helt förstördes i vår-
floden 1919 och aldrig återuppbyggdes. 
Bilden finns i ett album efter förvaltaren 
i Lagfors, Konstantin Pettersson, och har 
troligen tagits av Pettersson själv. Parken 
är omgärdad av en tät granhäck som 
idag vuxit upp till stora träd. Det finns 
fortfarande kvar mer exotiska trädslag 

men huvudinttrycket idag är vildmark 
och endast den som söker resterna av 
parken förstår att den funnits.Observera 
att parken ligger med vatten på båda sidor. 
Av generalstabskartan framgår att parken 
låg något högre än omgivningen och 
därmed var naturligt avgränsad vilket man 
även kan utläsa av bilden. Med parken får 
herrgården ett närmast slottsliknande utse-

ende. Idag är vattnet utanför herrgården 
en del av Ljustorpsån men vid sekelskif-
tet gick Lögdösjön ända fram till ån och 
då var den mer en havsvik. Resterna av 
vattnet till vänster om parken ovan kan 
idag beskådas bakom ladugården. Bilden 
har ställts till förfogande av Gurli Ham-
marberg.
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ByMacken, helt klar!!!
Asfalteringen blev en 
tydlig målgång för själv till-
blivelsen. Nu går vi in i en ny 
fas. 

Det spännande äventyret över-
går i trygg förvaltning. En mån-
dagmorgon fick Anders Bergfors 
och undertecknad vänta en kort 
stund medan Mikael Gissberg, 
med van hand fixade ett kvit-
totrassel som han upptäckt 
vid morgonronden. ByMack-
ens andra föreningsstämma är 
avverkad. En ny styrelse är vald. 
Vi tankar mer än vad vi gissat i 
planeringsarbetet och allt rullar 
på, över förväntan.

Medlemsavgift
Allt är dock inte rutin ännu. 
Vi ska inkassera medlemsav-
gift för första gången. Separata 
inbetalningskort kommer bara 
att skickas till de som inte nås 

av Ljustorpsbladet. För alla oss 
andra hoppas vi att denna infor-
mation ska räcka. 
Påminner om att andelsbevis 
finns att hämta på Bygdetorget. 

För ByMacken Ljustorp Ekono-
misk förening

Torbjörn Carlsson

Medlemsavgift: 200 kr

Ange vilken medlem som  
betalningen avser!!!

Betalningsmottagare: ByMacken 
Ljustorp Ekonomisk förening.

Bankgironummer: 287-0731

Sista inbetalningsdag:30/11 2014
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Ljustorps Baptistförsamling

Kommande gudstjänster:
5/10    11:00 Gudstjänst 
26/10  11:00 Gudstjänst

 
För eventuella förändringar 

samt möten i november,  
se predikoturer.
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Ett extra årsmöte var utlyst till 
den 15 september att hållas i Café 
Pomodoros lokaler i Tomat-Ås. I 19 
medlemmars närvaro öppnade Ella 

Dahlin som tillfärllig ordförande 
mötet. Byalaget har sökt bidrag  hos 

länsstyrelsen för en restaurening 
av bakugnen vid bagarstugan i Lag-
fors. Av den anledningen behövs ett 
protokoll från årsmötesbeslut. En 
temporär styrelse valdes som var 
identtisk med valda vid byalagets 
senaste årsmöte. Ett utförligare 

inslag om projektet finns å annan 
plats i Ljustorpsbladet. Endast den 
ovannämda punkten behandlades 

och mötet avslutades.

Rapportör Totte

                          

Vi har haft en mycket fin höst i denna dal-
gång som vi har förmånen att bo i och vi 

känner tacksamhet över ett så varmt och fint 
väder. 

I augusti samlades vi till en surströmmings-
skiva hos Bengtssons i Mjällå och det var 

många som kom och vi njöt av denna under-
bara läckerhet. Ett par av våra grannar i 

Mjällå hade lånat ut sitt fina partytält som 
det dukades långbord i. 

Så vi önskar alla läsare en riktigt fin fortsätt-
ning på hösten. 

Sven-Erik Karlsson

Ordförande  

Mjällådalens byalag

                          

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.

Bredsjön & Slättmons 
byalag

Ås/Lagfors byalag

Grillningen på rastplatsen i Fuske i 
slutet av juli  blev en härlig träff för 

nya och gamla vänner!

Vädret var underbart, vi var ca. 40 
st som samlades i alla åldrar.

Tack alla som kom!

Fuskbäckens byalag

En enda solstråle är nog för att  
driva bort många skuggor!!
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Vart är Mjällådalen på väg?

Jenny Zimmerman,  
projektledare på  

Leader Timråbygd,  
presenterar  

Dialog Mjällådalens  
resultat.  

Vi fikar och diskuterar  
framtiden i Mjällådalen. 

Var: Ljustorps Bygdegård
När: 7 oktober klockan 19.00

Kontakt:     
Jenny Zimmerman,  

projektledare, 073-270 13 02
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Turista
 

Hemma!

Utdrag ur produktbladet för 
Höglandsbodarna, hela blandet 
och fler produktblad hittar du på 
www.upplevljustorp.se/vandra.
htm eller på Turistinformationen 
vid Ljustorps Handel.
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Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

                                       

Boule 
Start  

Skönsberg   
onsd. 1 okt kl 12                                                                            

Som vanligt kommer vi att annonsera i dagspressen om de 
olika aktiviteterna.  Är du inte medlem eller funderar du på 
att bli det? Besök vår hemsida på PRO Ljustorp eller ring Alice 
Berg på tel: 57 96 04 eller 070-229 47 03 så får du mer infor-
mation om verksamheten.

 

Bästa Hembygdsvänner! 
Nu är hösten här med sina vackra färger.
Och vad som är kvar på programmet är:

 
En teaterpremiär även i år också,  

trevligt tycker vi.
Fredag den 7 november kl. 18,00  

på Bygdegården
träffas vi och avnjuter  
en härlig teaterkväll.  
Detta i  sam.arr. med  
Timrå Teaterförening 

Välkomna!

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

HÖSTFEST 
Fredag 31 okt. kl 18.00, middag med dans till Nattsuddarna

Pris 200:- per person, Bygdegården i Ljustorp
   Anmäln. som är bindande, senast 10/10 till 060-579604

  070-2294703, 060-83051, 070-2381512

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

 

JULBORD   9 DECEMBER

BUDGETMÖTE 
25 nov. kl 13.00 

Föredrag av Träpatronerna (prostatacancer)
Underhållning

Butiken är fylld 
med höstnyheter!

Massor av udda plagg  
till fyndpriser!
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tar, säd knackas fram till ögat 
för malning och slutligen stan-
nar allt. 

Under Kvarndagen besökte även 
Stig Nordin (86 år), kvarnens 
siste mjölnare, kvarnen och glad-
des åt den presentation kvarnen 
fick. Väl ute ur kvarnen fanns 
det möjlighet att köpa ekologiskt 
odlat kornmjöl från Öppom, 
malt på Nässjö kvarn strax norr 
om Ramsele, av mjölnare Felix 
Henriksson. Fram och baksida 
på påsarna. Mjölet i påsarna är 
malt av säd som familjen Rönn-
gren har skänkt. 

Nässjö kvarn
Vi var några stycken i studie-
cirkeln som den 2 juli åkte till 
Nässjö kvarn som är byggd ca 
1909 och som liknar Ljustorps 
kvarn. Vi hade med oss 300 kg 
kornsäd varav 100 kg maldes och 
200 kg lämnades som ersättning. 
Av de 100 kg blev det 70-80 kg 
mjöl som hade god åtgång under 
kvarndagen. Etiketter Olof 
Ulander. Boken Ljustorps kvarn 
som skrivits och gjorts av Olof 
Ulander såldes för första gången 
av Ulla-Britt Ulander och Maria 
Andersson. Boken ges ut av 
Ljustorps Hembygdsförening och 

innehåller såväl kvarnens his-
toria som en dokumentation av 
maskiner och kvarnen som sin 
helhet. Boken har getts ut i en 
liten upplaga och finns att köpa 
på Hembygdsföreningen. 
Kvarndagen avslutades pro-
gramenligt kl 15 och hade då 
besökts av ca 120 personer.

Text: Olof Ulander 
Bild: Olof Ulander, Katarina Rönngren, 

Lena Liljemark

På Hembygdsföreningens hem-
sida kan du läsa artikeln i sin 

helhet.

Kvarndagen

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

fortsättning från sidan 4

Öppoms kvarn och tältet med bildutställningen.
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Anhörigcenter i Timrå 
- För dig!

Om din livssituation känns svår eller föränd-
rad, på grund av att någon i familjen eller i din 
vänkrets har drabbats av sjukdom. Eller om du 
vårdar en långvarit sjuk eller funktionshindrad 
anhörig hemma, då finns ett anhörig/närståen-
destöd att tillgå genom komunens anhörigcen-
ter. Det kan vara svårt och kännas jobbigt att ta 
kontakt, angående den som står en nära, men 
gör det! Det känns alltid bättre när man får dela 
sina funderingar och tankar med någon. 
Här finns vi!
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson finns i 
Centrumhuset och nås på telefonnummer 060-
163492. Anhörigcenters träfflokal finns på Köp-
mang. 27 (tillsammans med Yrkesakademin.)
Vi har måndagsträffar med olika aktiviteter mellan 
klockan 13-15. Programblad finns på lokalen och 
komunens webbsida www.timra.se, samt annon-
ser av aktiviteter i båda dagstidnigarna. 
Ansvarig för måndagsträffarna:
Christina Nordqvist
Telefon 073-275 13 01
christina.nordqvist@timra.se

 
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
 070-224 59 00  

Fax: 060-820 35
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GPS i naturturism
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Stor som liten,
gammal som ung.

Vi vårdar tanden i din mun.
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Pyssel sidan
Lös och färglägg! 

Regler för Sudoku

Spelplanen består av ett rutnät om 81 rutor som 
är fördelade på nio vågräta rader, nio lodräta 
kolumner samt nio kvadratiska regioner. Varje 
rad, kolumn och region innehåller alltså sam-
manlagt nio rutor. Vissa av rutorna innehåller 
en förutbestämd siffra, målet är att fylla samt-
liga rutor med en siffra enligt följande princi-
per:
* Varje vågrätt rad ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje lodrät kolumn ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje kvadratisk region ska fyllas med siffrorna 
1-9.
* Ingen siffra kan förekomma mer än en gång per 
rad, kolumn eller region.

Facit hittar du på sidan 34.

LYCKA TILL!
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Våga             vara                                                                                                                                                                            vacker

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

Maggan, Mickis, Annica, Pernilla och  Maria

  

Köp  
öronljus!

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! 

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.

Har för det mesta ett glatt humör 
Humana priser  F-skatt finnes

Ring för förslag 
070-365 09 16
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Receptet är hämtat från ica.se

Ostwurst med grönt ärtmos
TID: Under 45 min 4 portioner. 

Potatis och morotssoppa med broccoli
TID: Under 30 min 4 portioner. 

Ingrdienser: 

600 g gröna ärter 
800 g mjölig potatis 
ev 2 msk vatten 
1 1/3 msk riven pepparrot 
2 tomater 
1/2 rödlök 
2 tsk olivolja 
salt och peppar 
2 dl mjölk 
480 g ostwurst 
1 tsk olja

Gör så här: 
1. Tina ärterna.  
2.Skala och koka potatisen mjuk i saltat vatten. 
3.Mixa hälften av ärterna fint med stavmixer till ett ärtmos. 
Späd ev med vatten. 
4.Skala och riv pepparroten. 
5.Tärna tomaterna. Skala och finhacka rödlöken. Fräs löken 
i olivoljan tills den blir mjuk. Vänd ner tomater, resterande 
ärter och pepparrot. Smaka av med salt och peppar.  

6.Värm mjölken i en kastrull. Vispa potatisen lite grovt med 
elvisp. Vispa ner ärtmos och varm mjölk. Smaka av med salt 
och peppar. 
7.Stek korven i oljan. 
8.Servera korven med moset och ärtfräset. 
För alla: Läs noga ingrediensförteckningen på korven. I 
övrigt är rätten fri från gluten och ägg. Gör laktosfri: Använd 
laktosfri mjölk. Gör mjölkproteinfri: Byt ut mjölken mot 
mjölkfritt havre-, ris- eller sojaalternativ.

Ingredienser:

5 potatisar 
3 morötter 
1 purjolök 
250 g broccoli 
12 dl grönsaksbuljong (tärning och 
vatten) 
salt och peppar 
timjan

Till servering 
yoghurt och bröd

Gör så här:

1.Skala potatis och morötter. Ansa och skölj purjolöken och broccolin. Skär allt i bitar. 
2.Dela broccolin i små buketter. Skär broccolistjälken i bitar. 
3.Koka upp buljongen. Lägg i allt utom broccolibuketterna. Koka under lock ca 10 minuter eller tills grönsakerna är mjuka. 
4.Mixa soppan grovt. Smaka av med kryddorna. Lägg i broccolibuketterna och fortsätt att koka några minuter. 
5.Servera soppan med yoghurt och bröd.

För alla

Läs noga ingrediensförteckningen på buljongen (kan innehålla mjölk, laktos, gluten). 
Gör mjölkproteinfri: Byt ut yoghurten mot Sour Supreme. 
Gör laktosfri: Byt ut yoghurten mot laktosreducerad yoghurt. Gör glutenfri: välj ett glutenfritt bröd. 
Tips: Byt ut morötterna mot palsternacka.
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MÖT FRAMTIDEN,  
UPPKOPPLAT MEN  
AVKOPPLAT

a
cc

id
en

s.
se

 

 

ljustropstaxi@gmail.com

 

A nette     &       M arie 

070-547 14 14     070-247 14 14 
  

ljustropstaxi@gmail.com 

 TEATER

VINTERFROSSA -PREMIÄR
Fre 7 nov kl 18.00 Bygdegården

En ny cabaré med Teater Västernorrland
Premiären är utsåld!

VINTERFROSSA - GENREP
To 6 nov kl 19.00 Bygdegården

Biljetter (100 kr inkl fika i pausen)gm
Ulla-Britt 070-202 53 76  

Välkomna!
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Nu ni!
Nu har Ås-Lagfors byalag kvicknat till 
och har ett intressant projekt på gång. 

Bakugnen i gamla bagarstugan ska reno-
veras, vi har sökt bidrag hos Leader. I 
skrivandets stund har vi inte fått vår 

ansökan beviljad, Enligt förhandsbeske-
det ska vi ha goda möjligheter. Tre tuffa 
grabbar har gjort besiktning av ugnen: 
Lars-Erik, Arne och Lasse Nyh. Möjlig-
het finns att gå kurs ang renovering av 
gammal bakugn, Lasse Nyh är den som 
ska mura och han är kursledare. OBS 
begränsat antal deltagare. Många är 

nyfikna på detta projekt. Nu ska vi vänta 
på bidragsbeslut sen är det rivning som 
gäller. Vi återkommer med fortlöpande 
rapporter. Ljustorps Sockenförening är 

vår moderförening som stöttar oss i detta 
projekt. Flera frivilliga ställer upp som 

hantlangare. 

Ella Dahlin

Älgjakten
Det rustades till älgjakt i bygden överallt, 

man stöpte lod och kula och fraktade hem salt. 
Ty som ni vet när älgen är lovlig skall man ut 

om än man aldrig tagit i ett gevär förut.

Och Klas i Ändalyckten och Johan i Slenkefall 
de burå jägarlusten i pulsens heta svall. 

Och med sin Karl-Oskar, som hade egen mark, 
de drogo ut i härnad i höstens gula park.

När första dagens gryning belyste sten och stam 
runt Näbbemåla utmark de smögo sakta fram 

ty där som gamla Lingon-Fina berättat vitt och brett 
om all den färska älglort hon uti skogen sett.

Och plötsligt inom skotthåll det skymtade ett djur 
Karl-Oskar sa. ”Go vänner” det var en sabla tjur. 

De lade an gevären de siktade det small 
och tydligen man hörde den tunga kroppens fall.

Med sina långa knivar de rände av i språng 
likt trenne ärkedårar i vild bärsärkargång. 

Och strax i själva kanten på Näbbemåla kärr 
där låg den fällda älgen, Karl-Oskars gråa märr.

Pälle Näver 

Stråkmysteriet forts.
är det brottom! De skyndar sig 
tillbaka, men efter vägen finns 
stråkrövarna som de måste akta 
sig för. De lyckas krångla sig 
förbi alla 13 och når till slut fram 
till Palazzo di Zucchero. Men i 
porten står Jacuzzi Ravioli och 
spärrar vägen! Elvira tar säcken 
med stråkarna på ryggen och 

börjar klättra uppför muren. 
Elvis klöser sig fast i säcken. 
Jacuzzi och alla 13 stråkrövare 
klättrar efter Elvira. Jacuzzi   får 
tag i hennes fot, men då klöser sig 
Elvis fast i hans ansikte! Jacuzzi 
Ravioli ramlar ner i vallgraven 
med det iskalla vattnet med ett 
JÄTTEPLASK! Alla inne i slottet 
hör plasket och kommer ut. De 
möts av en så rasande Jacuzzi, 
att han fått vattnet i vallgraven 
att koka. Högst upp på muren 
står Elvira med stråkarna. Änt-
ligen kan Stradivarius orkester 
spela och det lät så vackert att 
de vann tävlingen. 

Musiken
Berättelsen var väldigt spän-
nande och den klassiska musiken 
av Britten - Simple Symphony, 
Vivaldi - Vintern, Rossini - 
Sonata a quattro, Bartok - Diver-
timento, Mozart - Divertimento 
B-dur, Sjostakovitj - Kammar-
symfoni för stråkar 2 och Grieg 

- Anitras dans,  förhöjde och för-
djupade hela upplevelsen. Musi-
ken är skriven för ståkorkester. 
Kjell-Peder Johanson är skåde-
spelaren som gör alla rollerna 
och han har även skrivit manus. 
Han hade ett digert jobb att per-
sonifiera Stradivarius, Elvira, 
katten Elvis, Jacuzzi Ravioli och 
en hel hög med rövare. Något som 
han klarade av galant.  Barnen 
tyckte att föreställningen var 
väldigt bra, om än något läskig 
bitvis. Kjell-Peder Johanson 
understödd av musiken fångade 
oss åhörare helt. De vuxna tyckte 
att föreställningen var väldigt 
bra, och det är synd att den har 
spelat färdigt, annars skulle 
jag rekomenderat er att se den.
Stråkmysteriet är ett samarbete 
mellan Scenkonstbolaget i sam-
band med Umeå 2014 –Kultur-
huvudstadsåret. Den har spelats 
i Västernorrland, Jämtland, Väs-
terbotten och Norrbotten.

Text & bild: Sara ÖstmanEwa Filek-Kryger
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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

Bilrutor och 
stenskottslagning

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

Ryds Glas
i Timrå AB

Lövbergs B&B
När du får gäster eller affärsbesök för övernattning

 www.bedbreakfast.ljustorp.se 
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40

www.naturskyddsforeningen.se

     Bokcafé  i Tomatås  
      onsdag den 8 okt. kl.19.00

Helena Lindström (med anknytning till Fuske)  
presenterar  

”Matildas sonhustru - hur kunde hon?”

          Sista delen i trilogin som börjar med 
 ”Matilda 24 ggr med barn”

Kaffeservering 
 

Välkomna! 
www.tyrahelena.se
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Aktiviteter  i Ljustorp Oktober-November
 Oktober     
    
    Fre 3 kl. 18-21 
 Disco    
 Ljustorps Bygdegård  
 Skolföräldrar

    Sön 5 kl. 11.00
 Gudstjänst  
 Betel 
 Baptistförsamlingen

     Sön 5 kl. 11-15
 Höstmarknad  
 Lögdö Bruk 
 Lj. Sockenför/ LBIF

    Mån 6 kl. 18-20
 Klädinsamling  
 Betel 
 Baptistförsamlingen

    Tis 7 kl. 19.00 
 Diskussion Mjällådalen
 Ljustorps Bygdegård 
 Dialog Mjällådalen

     Ons 8 kl 19.00
 Bokcafé
 TomatÅs
 Helena Lindström

     Sön 12 kl. 11.00 
 Skördegudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

     Lör 18 kl. 15.00 
 Barnkör konsert  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Lör 18 kl. 12-16
 Konstutställning  
 Kapellet i Edsta 
 Baptistförsamlingen

    Sön 19 kl 12-16
 Konstutställning 
 Kapellet i Edsta
 Baptistförsamlingen

     Sön 19 kl. 11.00 
 Temagudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Lör 25 kl. 10-14
 Loppis   
 Ljustorps Bygdegård 
 
    Sön 26 kl. 11.00
 Gudstjänst  
 Betel 
 Baptistförsamlingen

    Fre 31 kl. 18.00 
 Höstfest 
 Ljustorps Bygdegård  
 PRO
   
November

    Lör 1 kl. 18.00 
 Minnesgudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Mån 3 kl. 18-20
 Klädinsamling  
 Betel 
 Baptistförsamlingen

     Tors 6 kl. 19.00    
 GenrepTeater Vinterfrossa 
 Ljustorps Bygdegård 
 Lj Hemför./Timrå teaterför

     Fre 7 kl. 18.00    
 Teater Vinterfrossa 
 Ljustorps Bygdegård 
 Lj Hemför. Timrå teaterför 

      Sön 9 kl. 11.00 
 Mässa    
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Ons 12  
 Klippning
 Bygdetorget
 Bygdetorget

    Tor 13 kl 19.00
 Grötkväll
 Elsy Lindströms
 Ljustorps Centerkvinnor

     Sön 16 kl. 11.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling 

17/11  Stoppdatum

    Sön 23 kl 18.00
 Höstauktion
 Ljustorps Bygdegård
 Centerkvinnorna  

    Tis 25 kl. 13.00 
 Budgetmöte 
 Ljustorps Bygdegård  
 PRO 

 28/11 Nästa Ljustorpsblad

Regelbunden verksamhet  
      
    Tis kl. 18-19 
 Innebandy 
 Gympasalen 
 Ljustorps IF

    Ons kl. 18.15-19 
 Barmarksträning 
 Gympasalen 
 Lj. IFs skidsektion

    Fre kl. 10-12  
 Seniorcafé  
 Bygdetorget 
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Ljustorps information
Telefonnummer
Service
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Idrottsföreningen  060-821 86 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 072-7057943
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 vildmarksudden 070-218 80 69
Tomat-Ås   060-810 50
Mjällådalens rök-kåta 060- 612287
Butik brorannasdotter 070-298 31 84

Skola/Barnomsorg 
Ljustorps skola   060-16 34 52 
Sjukanmälan Lj. Skola  060-16 34 52 
Fritids    060-16 34 68 
Skolsköterskan Lj. skola 073-274 84 56 
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  060-16 34 69

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 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  114 14
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20

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

Ljustorps Trädgård
Vardagar 9-19, Lör & Sön 9-15

Bygdetorget 
”Öppet” skylt.

Butik Bror Annasdotter 
Mån-Tis 11-15, Ons 15-20, Sön 12-15 
Ring för bokning 070-298 31 84
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VÄLKOMMEN IN!

ÖPPETTIDER 
Vardagar 10-18  

LUNCH 12.30-13.30 
060-539055 / 070-5204914 

Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk

SNÖSLUNGA
Nu har vi packat upp årets nya,          
var ute i tid 
och välj din 
först!  
 
Från 8995:-

Kurs i bakugnsmurning
Plats: Lagfors bagarstuga

Begränsat antal deltagare 
Tid efter överenskommelse

Lasse Nyh är murare. 
Anmälan till Ella Dahlin 

070-6590404
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Ljustorps Trädgård

Baptistförsamlingen 
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Danielsson Byggare
Dialog Mjällådalen
Däckterminalen
EAB Norrland
GPS i naturturism
Helena Lindstöm
Hofmann tandläkare 
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå 
Lantnära boende 
Leader Timråbygd

Ljustorps Centeravd.
Ljustorps församling
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps IF
Ljustorpskonstnärerna
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lögdö Bruk
Lövbergs B&B 
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop

Naturskyddsföreningen
PN Montage
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Timrå Riksteaterförening
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren
 

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...

Välkommen 
till oss! Vi har 
öppnat butiken 
för säsongen.
Vi har ljung och 

andra höstblommor.
Tel: 820 49 Öppet: Vard: 10-17 Lör: 10- 14


