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Bagarstugan Lagfors 

~ 

~ 
~~ 
{~a"--~C 

~G: 
~ ~ 
~ Under sommaren har det varit uppehåll och alla har ~ 

: haft semester. Lätt skulle man tro att vägverket har extra lång : 
~ ledighet, men nu är den kontakten avklarad och Jörgen Schönell ~ 

~ (vägv. ) har anlitat en lokal entreprenör, Klas-Göran Edlund, som ~ 

:ska iordningställa en nerfart. Om alla makter vill oss väl så kan : 
~den biten kanske vara klar nu när du läser detta. Sedan börjar ~ 

: arbetet med att byta dåliga stockar osv. : 
c Målsättningen är att få taket på innan snön kommer, såvida den C 

:inte är rekordtidig i år. Om du är intresserad av vårat projekt, : 
C hör av dig med råd och ideer, gärna också en hjälpande hand, det ~ 

: tar vi tacksanlt emot. : 
C Lea på tonlatodlingen är den som är lättast att nå, 810 50 är C 

C numret. ~ C ~ 
~ PS Jörgen Schönell har varit tillmötesgående och resonabel, men C 

~ hopplös att få tag iI ~ 
~ C 

er 
~C 

~ 

Hälsning från Ella. 
~ 

~ 
C 

~ 
C ~ 
C ~ 
~ ~ 
C ~.... ...
 
~ ~ 
c "<?-< C *25 > ;>-c>' 

~ 
~ c c:> • C 
~ ~ 
c "BARACKEN" FUSKE ~ 
~ ~ 
C ~ 

C Äntligen! ...har vi kommit igång med renoveringen. Vi har fått en ALU- ~ 
=,~, tjänst: Mari Bruksås. Hon har RÖJT, verkligen röjt, ut allt skrot och ~ 
lm!!J ~ 
~ bråte. Så nu är baracken "naken" innuti. Då återstår "bara" resten dvs. C 
C upprustningen. ~ 

:Vi har fått en del pengar till renovering, men det räcker inte till allt, så är ~ 
edet någon som har något byggma~erial som bara "är i vägen" så hör av er. : 
~Det vi behöver är takplåt ca 35 ID, isolering (70 mm) 80 m'och läktvirke av ~ 
~ alla olika dim. ~ 

=,~, Hästföreningens ungdomar tar tacksamt emot allt......... ~ 
im'!I ~ 
~ ~ 
~ Ring Marianne om ni har något över. 823 23 ~ 

~ ~ 
~~CC~~~~~CC~CCC~CCC~C~CC~~~~~~~er~~er~~ 
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: GAMLA FÖRSAMLINGSGARDEN ~
 
~ c 
c ~ 
~ c 
~ c 
~ ~ 

c Vi har ju alla sett att det har tagits beslut i Ljustorps församling om att gamla församlingsgården C 
~ ka . ~ 
~s rIvas. C 
C En del tycker kanske att det är rätt, en del tycker inte att det spelar någon roll, men vi är många som C 
: tycker att det är fel. : 
~ ~ 

: Gamla rörsamlingsgården skulle kunna fylla ett stort behov här i Ljustorp bl a som en motor i en : 
~ framtida turistsatsning. För att bygden ska leva måste vi se tillatt det finns underlag för atrår, C 
C bensinmack, bank, handelsträdgård och andra företag. Vi kanske dessutom skulle vilja att det fanns C 
: underlag rör cafe eller pizzeria eller korvkiosk... För att vi ska klara av det i en framtid måste det : 
t'f!finnas möjlighet rör människor att bo kvar och flytta in i Ljustorp, utan att krossas av dagliga ~ 

~ resekostnader till Sundsvall. Vi måste helt enkelt skapa möjligheter att kunna arbeta och tjäna : 
A pengar i Ljustorp, även om det är i liten skala. En del av dettta skapas om vi lyckas nå ut och göra ~ 

: oss intressanta rör turisterna i Västernorrland. : 
~ C 
~ Ljustorp är en otroligt vacker bygd, höga berg och djupa dalar med vackra gårdar och byar som : 
Åligger utspridda. Vi har en levande landsbygd med aktiva gårdar med djurbesättningar som C 
~förskönar. Vi har en intressant historia, dels som gammal bosättning och dels som gammalt C 
:jordbrukslandskap. Vi har en aktiv hembygdsförening som har lyft fram och kartlagt det historiska : 
C Ljustorp. Vi har närheten till turistattraktioner som Västanåfallet, Indalsleden, Gudmundstjärn, ~ 

:Indalsdeltat, Lögdö bruk mm. Vi har själva Ljustorps vildmark och fiskevatten, Lögdö vildmark, : 
~ Nylandsforsen, Röjesjön med bad, Stortallen, Lövbergskyrkan, Arkeologstig, Ljustorps och Lagfors C 
: kyrka, Sockenstugan, Hamregården mm. : 
C ~ 

~ Det vi saknar är en samlingsplats dit turisterna kan vända sig när dom kommer hit, så att dom får C 
:reda på hur mycket vi har. Det är där gamla församlingsgården kommer in i bilden. Den skulle : 
~under sommarmånaderna kunna fungera som turistinformation, sommarcafe, hantverksbod och ev. ~ 

:övernattningsrum. Huset skulle också fungera som motor i det fortsatta arbetet med att utveckla : 
C turismen i bygden. Vintertid kan huset fylla en funktion rör den sociala gemenskapen i bygden. C 
~ C 
~ ~ 

J Gamla rörsamlingsgården passar ypperligt för det här. Läget på kullen vid kyrkan, sockenstugan C 
: och församlingsgården är perfekt. Den symboliserar det som är Ljustorps styrka: historia, vackert : 
cläge och jordbruk. C 
~ C 

~ Det här var många ord för att förklara varför jag tycker att gamla församlingsgården skall finnas : 
C kvar i Ljustorp och på den plats där den står idag. Ljustorps Byutveckling arbetar nu rör fullt för ~ 

: att hitta möjligheter att bevara huset. Hjälp oss att bevara den gamla rörsamlingsgården. Om NI har: 
ctips, frågor, ideer eller vill vara med hör av ER till mig. ~ 
~ C 
C C 
C C 
C Lena Liljemark ~ 
~ ~ 
~ Lövberg C 
~ C 
C tel 822 22 CC C 
C ~ 
C ~ 
C C 
C C 
~ C 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
CC~C~~C~~~~C~C~~t'f!C~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Några ord till kursen TÄNK POSITIVT
 

Världen är ett paradis eller ett helvete beroende på vad man
 

väljer att titta på.
 

En människa med negativa tankemönster får negativa känslor, olust,
 

självhat, ilska, intollernas mot andra. Dessa känslor ger hon
 

med-eller omedvetet ut till sin omgivning. Omgivningen svarar
 

på hennes negativa attityder och hon kommer hela tiden att stöta
 

på människor och situationer som "bevisar" för henne att hon!.:' har
 

rätt: världen ÄR en sorgeö.
 

"Vad man sår får man skörda" säger ett känt talesätt. Detta
 

gäller i allra högsta grad i mänskliga relationer. Livet är gene


röst. Det ger dig det du frågar efter, både gott och ont.
 

Människor svarar på det du ger ut till dem. De svarar i exakt pro


portion till vad de själva får. De svarar på dina känslor och atti 


tyder så precis som om du stod framför en spegel:
 

Acceptera-och den andre accepterar dig 

Tyck om-och den andre tycker om dig 

Var öppen-och den andre öppnar sig 

Visa kärlek -och den andre älskar dig 

Dra dig undan-och den andre drar sig undan 

Döm-och den andre dömer dig 

Den här spegel effekten kan du även se direkt på andras beteende 

mot dig: 

Le-och den andre ler 

Skrik-och den andre höjer rösten 

Uppträd splittrat-och den andre blir nervös 

Vilka fantastiska möjligheter vi har att skapa ett bra liv!
 

Om vi inser att vi själva kan ta första steget till en förändring.
 

Ett första litet steg är att tillsammans med andra lära sig
 

se skillnaden på ett positivt och negativt tänkande.
 

Elvy Dahlin
 

cirkelledare
 



KURSNYTT - IGEN
 
Vi värnar om att vi Ljustorpare ska
 
kunna "kursa" på hemmaplan, så
 
vänta inte.
 
Anmäl er till någon av dessa kurser
 
eller kom med egna önskemål.
 
Ring Marianne 823 23.
 
P.S. många av kurserna fattas det 
bara någon deltagare för att kunna 
starta.. 

Ull-kunskap 
Helg-kurs 19 - 20 oktober, 300:

svamp-färgning.
 
Nybörjare eller kunning, spelar
 
ingen roll. Kursen läggs upp efter
 
var och ens förutsättningar.
 

BUGG!
 
Start torsdag 26 sept
 

kl. 19.00 - 21.00 
Skolans gympasal 
Ju fler vi blir desto billigare 
blir det!!!! 

Positivt tänkande 
DU duger! 

Förarbevis - Skoter [Matlagning 
men glöm inte att du måste Svetsningvara 15 år och 6 månader 
för att få vara med Solfångare Jägarexamen

Kompostering Styckning 
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STUDIECIRKLAR HOS LJUSTORPS HEMBYGDSFÖRENING
 

Inventering av torpbebyggelsen i Slättrnon, Bredsjön, Ådaln och Rundbacken. 
Vi utgår från kartan över Laga skifte på 1840-talet och fyller på med deltagarnas kunskaper och 

minnesbilder. 
Plats: Vi håller som vanligt till hos Sven och Siv i Bredsjön. 

Inventering av Lagfors bruk samt bäcksågarna i Lagfors, Bredsjön och ÅdaIn. 
Vi kommer att utgå från kartor, brandsyneprotokoll, häradssyneprotokoll mm och även här 

kommer cirkeldeltagarna att bidra med egna kunskaper, minnen och gamla foton samt gamla 
kläder. 
En målsättning med cirkeln är att ta reda på var de olika bruksbyggnaderna fanns och hur de såg 
ut - stångjärnshammare, kolhus, kvarnar, badhus, herrgård, järnboden, fåhus samt smedernas 
bostäder, sågen, flottningsrännan mm. 
Jämsides med cirkel har vi tänkt oss att en mindre arbetsgrupp skulle bygga en modell över hela 
bruket. 
Cirkelarbetet skulle avslutas med 1997 års Hembygdsdag i Lagfors, då vi låter bruket leva upp för 
en dag. 

Plats: Vi håller till på Hembygdsgården med cirkeln. 

Hur har byarna Björkom och Lövberg utvecklats sedan 400-talet tiII nutid? 
Till denna cirkel har några intresserade bybor tagit intiativet. Underlag för cirkeln är
 

jordeböcker, skattlängder från mitten av 1500-talet, kartor från 1700-talet och kyrkböcker från
 
1790.
 
Även om du inte är från dessa byar är du välkommen!
 

Plats: Hembygdsgården. 

Grundkurs i släktforskning. 
Är du intresserad av släktforskningens första grunder - dvs nybörjare - kan du anmäla dig här. Vi 

har nu köpt in microkort över husförhörslängder och kyrkböcker över Ljustorps församling. 
Hembygdsföreningen har en microkortläsare, som deltagarna kan träna på. Tanken är att cirkeln 
avslutas med ett dagsbesök på Landsarkivet i Härnösand, där vi får disponera en forskarsal. Där 
får du tillgång till egen kortläsare och alla rörsamlingar i Norrland. 

Plats: Ingrid Bohlin, Stavre. 

Från förr till nu - fortsättning av 1995 års cirkel. 
Under förra cirkelsäsongen hade vi denna cirkel, men hann inte längre än tiII 1500-talet, om jakt 

och skinnhandel, förmögenhetstaxeringen 1571 i samband med Älvsborgs lösen mm. Vi tänker nu 
starta från 1500-talet och den fortsatta utvecklingen av Ljustorpsbygden. Båtsmanssystemet, 
skogen delades och åkermarken storskiftades. Brukens betydelse för bygden. Virkeshandelns 
blomstring, 20-talet vattensågar, befolkningsutvecklingen, emigrationen tiII USA mm. 
Även den som inte var med i fjol, kan "hoppa in" i cirkeln nu. 

Plats: Hembygdsgården. 

Kursstart under oktober, tisdagar och onsdagar varannan vecka k1.19.00 - 21.00 
Avgift 150:-/deltagare Välkomna. 

@ ® 



P.S. Det är jag som är kassör i Ljustorps Byutvecklingl 

JAG ~hjälpcvVIG wz,ed,: 

Starta Eget 
Redovisning 

Momsredovisning 
Bokslut 

Deklarationer 

Övrig administration 
och 

060 - 58 1098 
010 - 686 68 64 

MINI - LOPPIS
 

SÄLJES: 
röd spis 1.500:
röd diskmask 2.000:
(ny motor) 
4 fina vinterhjul 155 x 13 
på fälg 1.000:

Lennart 82423 
.. -~"..., - . .",".....'~~ ... ,. ....".",:. 

SÄLJES
 
Ridhäst, nordsvensk
 

fuxsto 4 år
 
6.000:

SI ~OLasse 82400 

F~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~=~==~=~ ... :.: 
.~II TIPS. J~II 

* Kasta inte de gamla trädskorna. Måla dem, dekorera dem, ji 
.~ 
II 
.~ 

häng sedan dem på väggen och förvara diverse grejor där. Ex ·ilII 
skoputsgrejor, kammar, borsta mm. :il 

.~ 
II 
.~ 

* Låt stubbarna blomma. Har du en stor ful stubbe på :ilII 
.~ tomten? Urholka den och fyll på med jord. Plantera vackra :~
II 
.~ blommor och njut. :~ 
.~ 
II 

* Skivade champinjoner. Lägg dom i en äggskärare och tryck :~ 
II 
.~ till. Skivorna blir jämna och fina. Ii 

* Så håller amaryllisen. Ta bort ståndarknapparna på de :j 
nyutslagna blommorna. Då sprids inte pollenet och de vackra :~ 
klockorna står mycket längre. :. 
* Benvärmare. Sprätta bort ärmarna = benvärmare på en )J 
gammal tröja och resten blir en väst. Återanvändning. )J 

~ 
~._~==!:-~-~-~-~-~-~=.!:==!:--:~:-~=!:-'!:-.:=!:==!:=!:~:-~._.:-.:- .._~..Jj 

1fs·'··i·;·'lT p ··n·'·;·;il.i fXITTET.. ';r iii ·.lT:TiTTr..·~:::T:TTI:Ticlu. TITTHlWT]j;··-:-·I··::::.J·j··.:.:J::::::::JctxriTi·n·iT:r·Ir'·:::.• 

BIBLIOTEKET ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG KL. 17.00 - 19.00 tel 821 47 

BOK - TIPS FRÅN STINA 

DEN FEMTE KVINNAN MANKELL
 
UPPBROTT (del 3) ELSTAD
 

(tidigare i serien del 1 Gården i dalen och del 2 Kärleksbarn)
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9 FÖRENINGS-SIDAN 
r'''-'~='~='~='~='~='~='~-'~='~='~==O~"" "'='~="'='~=:'1 r"'='~='~='~='~ .~·=···=···=···=·~=·~=Ö~==O~==O~=:·1 

l~ LJUSTORPS IDROTTSFORENING .J} [l. RODA KORSET )!
Il .II Il JI 
il :il il j"l
il' PUBAFTON "il il' BLOMSTERFONDEN "il 
.~ :.:..-.
Il med Jlll PG 5696 55 - 4 .II 
il TRUBADUR-UNDERHÅLLNING 'Ji il BG 7831-28-01723 :il 
il' :il.' il".-. ..j"1:."'. 

ff. Klubbstugan, Ljustorps lP :~ ~l. Tel 822 32 ~~ 
" FREDAG 4 OKTOBER iL =.:=·:=.!:-":=.!:=.:=·:=.!:=.!:==":=":-.:-":-~"j"1'1 

kI.21.00 :il, .. 
:. . .
:1'; LJUSTORPSSKOLAN'S ;
 

Musikavgift 40 kr :~ ; SKOLRESTAURANG ;
 
fi' Om du ej är medlem i Lj IF, :il ; :
 
il kostar det 50 kr att bli stödmedlem il: v.39 23 - 27 sept :
 
." :. . .
II" II. M Makaroner o korv • 
'1"1' '\TOMTELAND på lP 1:.1 ! !.". T Potatis o fisk .".
il 1 advent = 1 december "Jl: O Kasslergratäng : 
[( I se kommande affisch I )]: To STÄNGT, studiedag : 
II --.----J II. • 
iL...-·:=":=·:=":-":=":=_":=":=·:-.:=·:-·:=~:=":-·:=~jj: F Pitabröd o kebabkött : 

: v. 40 30 sept- 4 okt : 
LJUSTORPS HÄSTFÖRENING : M Soppa med smörgås : 
Välkommen till vår terräng : T Potatis o fisk : 

träningstävling i : O Pasta o pastasås :
 
Fuske : To Potatis o korv :
 

Söndag 6 oktober : F Pannkaka :
 
samling 11.00, start 12.00 : v" 41 7-11 okt :
 

: M Ris o korvstroganoff :
 
medl 30:-, icke medio 60: .. T Potatis o fisk •
Anmäl till Tessa 810 17, senast 1 okt. 

: O Pytt i panna : 
: To Potatis o pölsa : 
: F Potatisgratäng o skinka :· • •.. : kl.12.00 - 13.00 : 
: Ring Ann-Sofie 821 47 : 

: Kompl. lunch 37:- : 
: Lätt lunch: inkl. sallad exkl. bröd : 
: och dryck. 28:- :.. . 
...................................
 

----l~ ~ ~ __ ~.~ ~ __~ __ ~ 



•• 10 

FORENINGS-SIDAN 

******************** 
:LJUSTORPSBYUTVECKLING * 

* Barngympan 3 - 5 år 
: pågår måndagar kl.18.00-19.00 på 
* gympasalen 
: 'I ledare Håkan Hagberg 830 41 ~ 

Medlemsmöte någon gång * 
* 

., före jul. Håll ögonen öppna * 
efter affisch * 

* 
* ~ 

* Miljövänliga veckan ~ 
* vecka 40 ~ 
* diverse miljö-arrangemang ~ * 
* kommer att ske på ~ 

* Bygdegården 2 - 3 tillfållen ~ * Annonser kommer senare 
* ~ 

***************** 
* REPRIS.. * 
: FÖRENINGAR, FÖRBUND, : 
*PARTIEROCHFÖRETAGI * 
: LJUSTORP! : 

* *
 * Ha er egen tidning i "bladet", * 
: ha en egen ståeende annons, ;: 
* eller vad ni vill i varje nummer * 
* ca 6 nr/år. * 
; En hel A4 - sida. ; 
* Normalt blir det en kostnad på * 
* 1.200:- + moms. * 
; Men.. för endast 800:- + moms ; 
*får ni det nu. * 
* Och ni disponerar givetvis * 
*'d h . 'II ** SI an ur DI VI • * 
* Gillar Ni iden så hör av Er. * 
* red * 

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

25 st elever varav 
6 st 6-åringar 

Kajsa Sjöström 
Britt-Inger Lindström 

SKOLAN .. IGEN 
Skolan har som många redan vet gjort lite förändringar i verksamheten, här är 
en liten presentation av årets elever och lärare. 

Klass 
Grön 

årskurs 1 - 2 

Röd 
årskurs 1- 2 

Blå 
årskurs 3-5 

Gul 
årskurs 3-5 

årskurs 5-6 

Ewa Wiksell 
Inger Rodin 

Christina Carlsson 

Lea Torvela 

Olle Näslund 
Lennart Dahlman 

Totalt 112 elever 

26 st elever varav 
7 st 6-åringar 

21 st elever 

22 st elever 

18 st elever 



Skolan, kommunmästerskap i friidrott, årskurs 4 - 6 åker för 
en hel dag på Timrå lP. Start 9.30 
Idrottsföreningen, Pubafton, 21.00 på Ljustorps lP. 
Hästföreningen, Terrängtävlan iFuske. 
Idrottsiöreningen, Tomteland på Ljustorps lP. 

4 
6 
1 

24 

INSÄNDARE 
HÄNT I BYN 

iörra tidningen har det varit en del aktiviteter "på byn", såsom: 
En vandring till Glupen fW 

* Bykampen 
* Arkeologstigar: Frötuna och Lövbergskyrkan 

* Surstömming, Röda korset 
* Modevisning Röda korset 

* + Säkert en hel del annat som sluppit 
ur minnet (lessen för det isåfall) 

Kalendern blir det inte mycket av, för det kommer inte in just några aktiviteter 
tidningen. 

September 

11 .~ ..... 

Ljustorps Röda kors bjöd till Dans med Surströmming den 24/8. Ca 100 
personer kom och njöt av den goda fisken, som Birgit och Lillian, ansvariga 
för kvällens aktiviteter, hade dukat fram. Oskars från Tynderö hade skänkt 
strömmingen och Ingrid Staaf en del av tunnbrödet. Övriga sponsorer: 
NNP, Domus, Tomat-Ås, Medelpadsodlarna mfl. 
Zyntax stod för dansmusiken, tvåmannaorkestern, som lät som fem. De spelade 
både gammalt och modernt så att taket lyfte. 
Det blev en toppenkväll på alla sätt och vis. Det lottades ut en hel del vinster 
både på entrebiljetten och lottringar. Vinsterna hade skänkts av olika firmor 
samt privatpersoner. 
Behållningen från denna afton går till Katastrofhjälpen,som Britt-Marie Nordin 
kunde berätta så levande om, att publiken köpte en extra lottring bara för det. 
Ett stort tack till alla sponsorer och till "Flickorna" bakom detta arrangemang, 
samt till alla som kom och g;orde kvällen så minnesvärd och inte minst så 
generöst stödde insamlingen. 

Ljustorps RK-förening / Leena Hedman 
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