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STOPPDATUM UTSKICK

Tidningens nästa
nr 6 1 november V 44 (24 november)

ANNON§KOSTNADER för 1 997

A4 600:- 112 A4 300:- 114 A4 1 50:- radannons 25:-
inkl. 25% moms 750:- 375:- 187:50 31:25

Erbjudande om specialannonsering kommer att presenteras i nästa
nummer.
Som företag på orten så syns ni trots allt utåt även i Ljustorps-bladet för den
distribueras lite var stans, centralt i Timrå, bibliotek, banker samt en del
utanför kommungränsen också. Det tål att tänka på, kanske en annons i alla
fall. Ni är alla välkomnaatt annonsera, både företagare, föreningar och
privata. Har ni vänner och bekanta utanför Ljustorp är även dom hjärtligt
välkomna att bidra med sina annonser. Prata med dom!
Tidningen kanske överlever tack vare ER och DOM....

Föreningens Postgiro 86 11 24'6
Bankkonto 7831-11-12096 (Föreningsbanken)

Att bli insatsmedlem kostar 100:Jperson (en engångssumma, * att den är personlig)
OBS! Vill man endast vara medlem (ej INSATS-medtem) så går det också bra
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25:-/enskild
50:-/familj
25:-/förening/företag "

SPONSORER..
ffi--JJÄ1P.......HJÄLP

Och åter igen kom med ide6r om inslag och "repotage". ALLT är välkommet

Apropå stoppdatum, respektera gärna dom. Det tar lite tid attförbereda ett
"blad", så för att planeringen ska flyta lite jämnare så.. snälla.

Red. Marianne Persson 82323, 82423, 010-260 05 50,
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN
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EIE[trTSAtrTbAKE

Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt
hjälpte till att göra S-års jubilerande
Byakampen till en trevlig dag.

Ljustorps IF
N
ffi,

SKOLANPROJEKTET

har startat igen!
Vill DU vara med och arbeta

ALU inom skolvärlden?
Vi söker

Dig

som vill arbeta med barn och
ungdomar

som är intresserad av data,
rn i ljö el ler jämstäl ld het

som är arbetslös och har
A-kassa eller KAS

Stämmer det här in på Dig?
Kontakta Kristina Wallin

16 32 39 eller 010-643 87 94
så får Du veta mer

lir Pu intresserad av:
akvarell / olja
dragspel nybörjare

Ring som vanligt till

Ingrid
Den 9 oktober kl. 11.00 - 18.00

i Centrumhuset och på torget i Vivsta
har ABF tillsammans med medlems-

organisationerna en folkbildningsdag.
Som deltagare i medlemsorganisation: hör av

dig om du är intresserad av att medverka.
I övrigt är alla välkomna

BYAKAMPEN.9T
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38
34

Oppom
Mellb. - Högl. - Prästsv.
Ås - Lagfors
Björklöven
Stavre
Fuske
Skiiljom - Hamre
Åsäng - Sanna
tögdö
Edsåker - Frötuna
Rödje
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Turistinformation i Lj ustorp

Fisken i Björkom har blivit ett resmål fiir många.
Den blev en succ6, tack vare att så många i Ljustorp medverkat och hjätpt titl.
Det var 1.600 besökare under juli månad. Många av dessa var närturister och

hemvändare, men även andra nationaliteter kom.
En cykel och en övernattning uthyrdes.

Men sommaren var lin så det såldes mycket glass, kaffe och läsk
Om DU har id6er ftir nästa sommar så ring

Lena Liljemark 822 22 eller
Yivianne Nyman 821 88.

Om DU har intresse att hjälpa till en helg i fisken nästa sommar så kontakta
Lea Hörnström 810 67, som gör arbetsschema fiir nästa år.

Erln'nåt

BYAKAMPEN..

..blev som vanligt årets höjdpunkt i
Ljustorp.

Den visar att bygden lever och det är
ett naturligt kulturarrangemang.

Vi hoppas verkligen att bykampen
lever vidare även nästa år och

uppmanar alla byalag att träffas,
tadda och planera fiir nästa år.
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LJUSTORPS IP
Fre 3 okt

21.00 - 02.00

,
OBS! Åldersgräns 18 år ,

Inträde 40 kr +

Medlemsavgift 50 kr i
(om avgiften ej är betald fiir 1997) i

,
Nästa pubafton 28 nov t

Tomteland 30 nov i
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SIMSKOLA T ROJE.
Jag det är sant. Under sommaren deltog ett 10 tal
barn i sirnundervisning under ledning av Christina
Carlsson, Daniel Carlsson samt Elisabet Albertsson.
Glada och nöjda barn med massor av "tagna"
simmärken, längtar säkert redan till nästa sommar'
då vi fiirhoppningsvis kommer att ha ytterligare
simskoleverksamhet.
Daniel och Elisabet kommer troligen att utbildas
vidare under året, så vi kommer att ha bra personal
på kurserna. Det ligger under simsällskapet i
Timrå.
Väl mött nästa sommar och hoppas att fler barn
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BLOMSTERFONDEN

PG569655-4
BG 783t-28-A1723

Tel 82232

KUR.SER..
Har vi, ni något intresse
ftir kurser av alla de slag,

infiir hösten?
Som vanligt, kom med

fiirslag, anmäl ER och vi
fiirsöker ordna det mesta.

Ring Marianne
823 23,82423

§90§§§§§§§§§§
§ »terNsRos. §
ff D.1". i"g rt ttil f,jus- f,-gl torps Idrottsfiirening gl
§ mr allt arbete med F-

f, Yyauampen och u"- fr
§ nat. §§9s§ggg§99§gsoo

RADANNONS
Medrvttare sökes till:
* Halvblodssto; 2 dagar/veckan

(ej hoppning) 250:-/mån
* Nordsvenskt sto; 3 - 4 dagarl

veckan Sffi:-/mån

Therese 810 17

luscoRps l-lÄscFoReNNq

Under hösten och vintern
kommer vi att hålla studiecirklar i allt
om häst.
För barn: allt från grunden till att ha
egen häst
(även fiir vuxna fiirståss)
Howård, sj ukdomar, massage, grund-
träning, specialträning fiir både rTttare
och häst, tävlingsvett och regler, (Grönt
kort), om körning mm.mm.
Är Du eller ditt (dina) barn
intresserade att vara med???
Hör av ER till
Therese Bringstål 810 17

Marianne Persson 824 23
Se upp, efter våra kommande affischer

Hej alla i Ljustorps församling!

Det är mer än 6 år sedan jag började att sjunga i Er Hembygds- och kyrkokör. Varje övningskväll
har jag längtat dit, beroende på den glada stämning som där råder. Dessutom är Agneta en mycket
god ledare. Som församlingsmedlem måste det vara härligt att gå till kyrkan och få lyssna till
dessa amatörer, som gör sitt yttersta varje gång. I bland händer det faktiskt att det spårar ur, men
så är det. Kören består i dag av ca 16 medlemmar i varierande åldrar. Alla blir vi äldre, så även
körens medlemmar. Vad som oroar mig är aft det tillkommer alldeles på tok för lite nya
körsångare. Som församlingsmedlem måste man ta sitt ansvar för körens fortsafta existens. En
vacker dag finns det ingen kör som sjunger de vackra jul- och påsksånger som förekommer. Vi är
inga proffs - inte ens kantorn, som även måste träna in de sånge!'som hon presenterar för oss på

övningarna. Jag har själv sjungit i kör sedan ja var 18 år och är nu 57. Varje gång är lika rolig.
Ryck upp Er och görett besök hos oss. Känn efter hur det känns och bliv gärna kvar hos kören.
Ju fler vi blir ju roligare blir det.

Med vänlig sångarhälsning

Robcd

BTBLIOTEKET HAR ÖPPNT UÅX»AG OCH ONSDAG 17.00. 19.00 IEIL2I47

BOK-TIPS TRÅN STINA
OKTOBER - I{OVEMBER
John Grisham Klienten polisen och maffian misstänker att ll-åringen vet mer...

Elizabeth George Saknaden efter Josef ett fall Iör Thomas Lyntey & Barbara Havers

May Larsson Djurets hjärta slår om livet på landet under 40 - S0-talet



ROSENMETODEN

En djupgående
kroppsbehandling som ger en

ökud medvetenhet
i kropp och sjril.

1 behandling tar I - 1,5 tim och kostar

s,, ornollfiosrn gratis

Eva Forsberg, Söråker
praktikårselev

060 - 409 82

-/

RCSENTERAPEUTERS
RIKSFORBUND

-

BLACKtsEAR
CUSTO14

Jag utfiir
vapenbearbetningar

* nl.Åxrnn*tc* STOCKARBETEN
* PIPBYTEN
* KIKARMONTAGE
* CUSTOMBYGGEN* TRI]VININGAV TRYCKEN
* PLUS MYCKET MERA

Tillverkar j aktgeviir och
pistoler

Samt reparerar,
restaurerar och bygger om
vapen med garanti for eff
hogklassigt utfort arbete.

PRISEX:
ca priser
* Obl. rengöring & säker-
hetskontroll 200:-

* Kikarmontage (stand)

exkl fäste 200 - 400:-
* Plastbäddning av system

500:-
* Montering av trycke &
sidoslikring 300:-

* Böjning av slutstycks-
handtag 300:-

* Facettslipning av slut-
stycke 400:-

* Blånering av studsarpipa
med slipning 800:-

* som ovån fast utan slipn.
300:-

Björn Lundqvist
Vävlandsvägen 54

86134 Timrå
Tel: 060 - 58 03 11

X'ar 060 - 58 01 11

KERAMIKVERKSTAD
KRUKMAKERIET

NORRA BERGET

Hos oss Siole och
Elisabeth kan Du

/-\--^._sE/ \
DE§IGN

/*,, \
/arc-zzt 19 89 Soite\

010-659 08 74 Elisabeth

o köpa keramik
o spec. designa din egen kurs
o ha tjejträff med hantverksteman
o möhippa
§ barnkalas med lerkul
§ prova olika hantverk ex. glas -

porslin - korg - trä målning

Ringft)r mer info. W hörs!

Ingrids Fotvård

(Tidsbestältning)

Utför allt inom fotvård
även för diabetiker

t.ex. nageltrång, liktorn,
förhårdnader

nagelklippning, svamp, vårtor

Fotvårdsspecialist

Rigstavägen 3, 860 35 Söråker
Tel 401 80
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6.iosk & &ensin
öppnr:
Mån - Fred 8.00 - 19.00
Lörd 9.00 - 19.00
Sönd 10.00 - 18.00

För er som inte träffat Lasse,
kan vi meddela att vi har en Ami-anstättd sedan

en tid tillbaka.
Han heter Lars Larsson

Ni som är ute och åker på helgerna kan väl tiffa efter
tidningarna som ligger vid järnvägen i Stavreviken, och ta med

dom upp till macken. Som tack fiin hjälpen får ni ett ex.
Tack på fiirhand.

DAX
att se över skotern, beställ reservdelen i tid!!!

Nu har vi en s.k Cashladdare
d.v.s. en automat i vilken man laddar sitt

kontantkort.
För mer information ang den. Titta in!

Vedklyv till uthyrning
I:a dygnet 250:-
dörefter 200:-/dygn

Vill man ha en egen? Vi ör återfi)rsiiljare och-...
hurfir tillfiillet extraprts på denna klyv 3.995:-

Kom och ta en titl

r--;;-;-;,-*.'ltli, n* ooh suamP hasr j
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FISKf,N.
Till er som är lite tveksamma tiil att vara 1 eller
2 dagar i fisken, vill jag bara tala om att det var
jättekul.
Nya och gamla bekanta kom och gick hela
dagen. En god pratstund med var och en, gav
dagen en kick Tiden gick så fort när man hade
trevligt sällskap
Verkligen värt att rekommendera.
Alla besökare Yar så positiva.
Man behöver ju inte vara ensam där, utan ta
med kompisen, killen eller vad som kan passa.
Hur som helst, kul var det.
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fl Roda xorset «
{ Modevisningen den22 sept var väldigt lyckad, tyckte jag och många t
$ med mig. Fast det brukar visst alltid vara bra enligt rykten, men jag har #
fr inte gått så ofta. Med nya och gamla fräscha företag, bra «

fl mannekänger, tämplig musik, gott kaffe och bröd, fina och många 
H

ff lotterivinster, så var det väl satsade timrnar att hålla sig hemifrån. il
! tackför en trevlig kväll och en eloge till "fixarna" ililtt
f Ttritaalatue fi'
9-91,.I 'LI
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KALENDERN är det ktent
med. Men ett kanjag meddela:
att jägarfesten blir i februari.

Det börjar se ut som
om det vore "Red's"
sida det här, men jag
kommer bara på mer
och mer småsaker att
skriva om. Så..
efterlyser fortfarande
någon som kan
komponera korsord.
Jag kan slå mig i
backen på att
någonstans i någon
stuga sitter det en
korsordsbegåvning och
ruvär. Kom fram...

okt

Nov

Pubafton

Pubafton
Tomteland

28
30

§na.ngympan (3 - 5 år) il
;tstartar S{TP nu i höst, vår ;;ii
lf ledare har fått fiirhinder. X[

Ett loppis har vi haft i
sommar, lite lite folk
och prylar kanske
(men det var ju första
gången), trots det så
bytte ett 50-tal saker
ägare. Ett klart visat
intresse fanns ialla
fall. KUL.

Kursen igen.
Att meddela är att
intresseanmälningar finns till
dessa ämnen. Är ni intresserad
så hör av Er så kanske kursen
fylls och kan starta.

Jägarexamen
Engelska - konversation
Näverslöjd
Teckenspråk

KaUigrafi
Ult-kunskap, fortsättning




