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1 ALLMÄN NT'ORMATION
2 INSÄNDARE
3 I]\SÄNDARE
4 INSÄNDARE
5 IDROTTSFÖRENINGENS EGEN SIDA
6 INSÄNDARE
7 ANNONS
8 MUSIKANTKVÄLL
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12 ANNONSER
13 TIN,IRÅ KOMMUN
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Nu väntar vi
väl alla på

snön?
eller.....

inte!
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Föreningens
Postgiro 86 11 24 - 6
Bankkonto 7831-11-f2096
(Förenin gssparban ken)
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finnonskostnadGr rör reeg

Pris: exkl. moms inkl. moms.

IIel A4 600:- 750:-

ll2 A4 300:- 375:-

l/4 A4 150:- 187:50

Hel

U2

tl4

A ruto ns ab b o n e mo rry s k o stnacler
1998

A4 2.400:- 3.000:-

A4 1.200:- 1.500:-

A4 600:- 750:-

A nno ns ab b o n nemu ngs kostnuder

ftir Liustorns föreningar tggS
Hel A4 2.000:- 2.500:-

ll2 A4 1.000:- 1.250:-

ll4 A4 500:- 625:-

A \Y ltlz A4 1.000:- 1.250:-

W 6 ( l,^ A4 5oo:- 6zs:-w'A varje gång, men det är bara fiir att Ni ska ha

J 2 
möjlighet att snabbt kunna kolla ev. uppgifter
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\ SXict<a in eller ring in ALLT ni tycker bdrde vara med i tidningen. Till red: \
\Marianne Persson \

\ nlo.xom 3154 \.
- \too 33 BERGEFORSEN \
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Medlemsavgifterna ftr 1998
Familj 50:-
Enskild, fiiretag, fiirening 25:.
Insatsmedlem betalan 100:- vilket är en engångs-
summa + att den är personlig, sen även årlig med-
lemsavgift.
Prenumeration kostar 150:-/år dvs 6 nr.

i INTERNET.. Ljustorps hemsida: l:
.{ http ://www. geocities.conr/Yosemite/Rapids/6009 *.1

\ Tips om ändringar och länkar, hör av dig till: \
b Lena Liljemark,82222 §
t e-mail: Iovberg@algonet.se t
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'"" \\\

STOPPDATUM!
Vore väldigt tacksam
om'dessa respektera-
des.

Det går an när underla-
get kommer fixt och
f?irdigt (som hel A4) och
man bara behöver
lägga in sidan i bunten,
men ska det skrivas om
och 66fixas" till, då tar
det lite tid. Så snälla..

,i§§§3}}

Gör din röst
hörd i Ljustorps-

bladet



Biöi'r' i Tlrna

'-*lnder thrsta l,ecken i augusti har en bjorra rivit hobalar i
Tuna.
Nils-Erik Johansson beråttar att iran lrar och skulle se till
några kl.igor, sorn går på bete allCeles nedanfor Tunberget.
På en lägda precis intill hade han balat hö tidigare och npp-
täckte d.ä, att fem balar närmast skogen hade blivit rivna av
en björn. Björnen hade rivit sönder plasten på flera stäilen,
men bara lyckats få upp ett större hål, där den hade krafsat
ut en del av innehället" Man kan ry'dligt se tva kloavtryck, på
det ena ayirycket är det 11 cm rnetrlan ytterklorna.
Balarna har nu Nils-Erik transporterat fter till rrägen (vld
verkstan) tiil atlmänt beskådande.

'i n..Al'en förr i tiden förekorn björn i trakten av Tuna. på 1g7o-
taler hade Per Persson, bonde i Edsta, sina kor på skogen
mot Eclsra-iäbodsjön. Nis-Pers,torpare pä skogen, hade till
upp.eift att vakta Per Persscns kor inklusive sin egen ko mot
bjorn" liil bar iet sig inte "bättre än att björnen kcm ccir slcg
i{is-Pers ko. F{is-Fers skrek allt vad han förmådde ,så art
biörnen blev skrämd ocla gav sig c1ärifrån.(Nis-pers hade nag
en stark röst, för han rrar farsångare rrid gudstjänsterna i
Lagfors k).rka. Detta rrar innan man hacle orgel).
Björnen hade nu fått vittring på boskapen och det dröjde inte
länge förrän han återkom" Denna gång garr björnen sig pä Fer
Perssons skällko,som han slog. Kon gick inte att rädda och Nis-
Pers hade ett tungt uppdrag att utföra, nämiigen att berätta
för Fer Persson om den tragiska händelsen.
Oron visade sig vara obefogad, för den enda kommentar per
Persson fällde var denna:
-Det var tur, för det drabbade ingen fattig.

Berättat av Greta Forsberg

Tuna i augusti 1998

Ulla-Britt Ulander

rl

W,MtffiWdW



« « il « « « « & t ffi ffi « « 4 «fr,tr# ffi +;{ « 4 # 4{ & 4{trff 4{ « « # « « il it
« Er-i+iJ^^å-J^- itr« Fritidsgården .ffi

{fl Har nyordning från och med vecka 40, grupperna är sammanslagna, dvs. tiden är i{
,ff ts.rO - zL.3O, ftir alla-. ff,tr 't,'+ #
ff OrOf octr ansv. för "stora" gruppen AnneliEngman 820 95 p f6
ff Sekr och ansv. för "lillao' gruppen Carina Wallinder 82212 { --?/

g"**ltll'iftä'äää GAMLA ffi'ili"Jfi',ill* rXi,3'^r 'irKoMNA 
JL ä

tn I /1 LrLrr rrll.wll-.fr IYIDLTLLIYIIVIAr{' fl1rIJDllD Y1\LI\(J1VI1\A 
«

tt 6t ön ör ör ör ä, 6, §! ä/ ö, C', 6a 6a öt rr., Ca 6, äi ä. ö, &* äa 6a ä, ä, å. n- 6- ,52 ä- ä- ä- ö- 6- t-

5[ 5{ fi[ 5l fit 5t 5§ fr[ {Å q{ fr[ 5t 5[ 6a! fi[ ",! 1&I 5{ fi[ 5l fi! fi{ ',6t fi{ fit 6J G -J i{ fi{ 1[ fr{ 1;f {{ fi{ $
"Ingenting iir som ft)rat"

ekade i salongen när Ulla från Elle Shop tog till orda och skulle presentera höstens mode. Nej -
inget var som fiirr: arrangörerna hade svårigheter med det tekniska; vi hade problem med mikrofo-
nen, men som tur var hade vi fått tag på två duktiga mannekänger, Andreas och Robert, som fixade
snabbt så vi fick ljud i salen. Den andra nyheten ftir i år var: att istället fiir T:rge hade vi , efter
mångas önskemåI, engagerat Agneta Granlöf att spela piano till mannekängernas raska steg.

Llurto.ps RödaKorskrets anordnade den årliga modevisningen den 21 septcnrber. Höstens mode
bestod av kläder från vardag till fest, från "nrys" inomhus till kommande kyla utomhus. Allt detta visa- 

l

des av Elle Shop med hjälp av Nanny, Yvonne, Artette, Birgit och Lena. Andreas, Robert, Emelie, Sofie 
i

och vårt allt i alloo Gunnar klädde sig i Intersports kläder. Åsa, Erika, Jenni{'er, Petra, Elina och Joel i

visade kläder tillsamnrurs med Karin från Piccolo barn-dam-herr samt Sy & S:int Karin Åber"

f 'orr..r.rna med de fina priserna från frulttkorg till presentkort av olikn st:rg m.nr. gick som smör i
solsken och bidrog till en bra slant till de behövande.

rjustorpskretsen är tacksam fiir all den ideella hjälp vi lick denna kväll. Ett varmt tack till de firmor
som ställde upp, tack till de trogna,läcka mannekängerna, Agneta Granlöf ftir de mjuka tonerna och
tack till alla de givmilda sponsorerna."Utan rlla dessa nämnda och självklart utnn ER som kom, skulle
vi inte kunna få den goda behållningen att skicka till dem sortr behöver den.

TACK!
-teena S{edman

UNGA ÖNXAN

Hej alla medlemmar och icke medlemmar!
Tyvärr är det så att på grund av vår trogne ledares hälsa, så är vi tr,,ungna att
lägga ner verksamheten på onsdagarna. Kanske helt och hållet för den delen.
OM... det inte finns någon som skulle liunna tänka sig att leda en b:trngrupp i "pyssel'
med fri tillgång till egna id6er och initiativ.
Finns DU så hör av DIG snarast, fiir annars blev onsdagen den 30 september den
ista.........

Medlemsavgiften fiir 1998 är 120:- och gäller fiir HELA familjen
PG813144-3

Bitte Edström
Marianne Persson

823 2L

824 23



Musikantkväll på Björkängen.
Ilimla tur med vädret!
Jag kuncle tyvärr inte stanna hela kvällen, men dom
timmarna jag var där var fina.
Mycket folk med instrument, dom droppade liksom in allt
eftersom.
Kul att se att så många nyttjar sång och musik ute i bygden.

Arne frågade retsamt sin fru, som inte
tyckte om någon form av ansiktshårväxt,
hur han skulle se ut i skägg.
- Ensam. Mycket ensam

Men ni är säkert fler som spelar och sjunger, men som
vanligt är folk alldeles ftir blygsanlrna.
Hur som helst, en trevlig kväll med sång, musik,
pilkastning, Iika och glass.
Hoppas att det blir något liknande igen nästa år-

,l Tack Lennart T som har hållit i arr.

Svlariarltle ?Vill ni vara med och skriva i
bladet kan ni även faxa till mig
eller maila.
Faxen dr 060-823 2-J men då
måste ni fiirst slå en signal liir jag
har den inte alltid på.
Mail adressen är:
bjorkont@nuilbip.net

Glöm inte bort att det går
att sätta in radannonser
om ni vill sälja
ttsmåsaker"

Under "Loppis"

N#8N##g######ff &s
ffi oacms nos *[#

Ny sicla i blaclet: PERSONLIGT.
Vill du gratta någon på ftidelsedag,
vid giftermå1, barnaftidsel eller
bara skicka en personlig hälsning.
GOR DET.

Persolrligt till Mats "Timpen"....
Din lästnrö älskar Dig.."...

ff Vilt ias tilldela alla #
ffi to* Iri"nitligt oct ,n- $
ff der "tvång" hjälper [S

# ;::il:Jl}il'*',ttä" H
§§
ff Ingen nämnd och ingen §
# slömd. tr
ff " .,{;\. ##,w{#g§####tr###tr#§

t..xii nÖ»A KoRSET i
BLOMSTERFON;BI\ J

- Jag har så ont i magen. Kan det
vara ostronen jag åt i går?
- Ja, de kanske var dåliga, men
det brukar man se när man öpp-
nar dem.

Va, ska man öppna dem?
PGs69655-4

BG 7831-28-0t72 3

I ret 82232 j

BIBLI0TEKET HAR Öpppr uÅxoac oCH ONSDAG 17.00 - 19.00 .*trlt 4T

BELVA PLAIN

Åsa SToRCK

Med finstänrd saklighet skildras
en människas kamp ntt bli vuxen

IIan glömmer att passionen har ett pris.-

En lättläst bok fiir bam om hur det var
när jägarfolken levde i vårt land

BOK-TIPS FRÅN STINA
OKTOBER. NOVEMBER

Åsa JTNDER Kärlek störst av allt,
smärtsammast

Brutna löften

Hemligheten
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En trog rne{ Oringen!
Är ute i tid for att i lugn och ro se över vad som ska uträttas.
* Fixa vatten, låsa upp toa, brygga kaffe, våffelsmet, grädde,
papperskorgar. Klart.. In i firren; flaggor, öppetskylten och parasoll, fylla
på broschyrer, vykort mm.
ÄIIt klart, nu kan turisterna bara strömma in.....Det börjar bra, 2 vuxna med
2 barn. Våfflor mm. Kul att få dyka ner över våffeljärnet. Ättans, en våffla
fastnade, bara smulor, ut med den hela och undrar: är det ok att vänta en ti-
ten stund (även smeten tog naturligtvis slut så precis) Det var OK.
Sen flyter dagen med några små besök lite nu och då.
Timmarna går fortare än vad jag trodde. Hoppsan tiden tog helt slut.....
Skulle diska, hätlde såpa på klockan, toppen, den dog. Skynda, skynda
måste iväg till nästa.. mitt jobb atltså. Hem rycka åt mig väskan och så
iväg...
Hur som helst, det är verkligen en väl värd dag att vika för ideellt arbete.
Det är bara trevliga människor som kommer hit och alla vill prata bort en Ii-
ten stund. Så inte är det långtråkigt att vara "fiskevärd" en dag.
Rekommenderas varmt infor nästa sommar.
Jvlarianne ?erssorl

D?fr l>l,uvwnar e.fte-r va,g.e/yv.
En levande landsbygd kan rnan säga när man åker "cykelsllngan" som turist-
gruppen kallar den 2 mil långa vägen från Björkängen över Tuna-Edsta-
Hä re- Fu ske-Ås- La g fo rs- Hockstra -Gossa - Lövbe rgså se n - Löv be rg - Bj ö rko m.
De hemmagjorda bynamns§ltarna efter vägen informerar och ger mer liv i
bygderna. Boende i varje by har utvecklat detta med att t.ex. hänga en
blomma under skylten eller någon annan välkomsthälsninE till byn.
Så ta gärna en cykeltur runt Ljustorp nästa sommar.
Erfand Ha en skön höst!

il*r+.e.alw .!:l-:'l!1i!:jr:L!rir:,..r:r:re

§ q q q q q q q @* q q q \ K \ a-i, ei q e\ q q E q q \ ei ä,r, q ft\ e\ q E e* E E q
S Biörkängen sommaren 1998 S
ft So*-arens aktiviteter har .lrgtt *L-.1 på n;ti.f.iinger, *.4 många trevliga o.n ffi
q välbesökta dagar: q
R

fr *nUf.orr" L3/6 Fiskens Dag lZlT Dans 1/B §( Ljustorpsdagen 27/6 Dans l8l7 Familjet'est 8/8 e"
\ Grillafton 317 Musikantafton 2517 Miljödag 30/8 d
{uoR
\ Flera olika ftireningar har bidraget med dessa aktiviteter. e
\Besöksfrekvensen på aktivitetsdag:rrna har varit mellan 30 - 250 irer aktivitet, och O.K
\ som arrangerar har varit nöjda med resultatet. Vi ser fram emot iiästa år och hoppas \
\ att ännu fler föreningar fyller Björkiingen med sommaraktiviteter E
§ Tack alla som hjätpt till i sommar 

S
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PETERS EL.MOI\TAGE
Bredsjön

Erbjuder dessa produkter till fiirsäljning (och ev. montage)

Mjukviirntefrån LVI
Vegetabiliskt oljefyllda
elradiatorer och hand-

dukstorkar.

Ger en jämn och skön
värme, som både blom-

mor och människor
trivs i.

2 års garanti

Iting fiir information och ;lris
gärna kvällstid

845 03

010-246 6490
0rc-662 04 22

GOLV TILL BRA PRISER!

Alla typer av golvrnaterial:

Linoleum
PIast
Textil
Trägolv
Cork-O-PIast
Våtrumsväggar

Golvslipning utftires
Uthyrning av golvslip
Gångmattor
Balkong/altanmattor

ffiffiäuär-äHffi-

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

Terminitlvägen 6, 861 36 TIMRÅ
Tel. 57 50 88, 010-333 91 84, Fax 57 3t 60

Öppet månd - fred 9.30 18.00
7
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UPPLEVELSER OCH FUNDERINGAR OMKRING MUSIKANTKVÄLLEN
DEN 25 JULr pÅ e.JönrÄrucrru

o Efter en del inte alltför djupgående funderingar bestämde vi oss i
styrelsen för byutvecklingen att försöka arrangera en '
Musikantkväll" på Björkängen denna sommar. Beslutet togs i våras.
Emellertid konstaterade vi ganska snart att Björkängen var bokad i

stort sett varenda helg utom helgen den 25 juli. Alltså bokade vi den
helgen. Då vi undersökte förekomsten av spelmansstämmor i
omkringliggande orter visade det sig att lndal hade spelmansstämma
just den helgen. Men eftersom vår musikantkväll hade många drag
av experiment bestämde vi oss trots " blodsmak i munnen" att
genomföra arrangemanget för att skaffa oss erfarenhet inför
kommande år.

Så kom då kvällen den 25 juli då det skulle visa sig i vilka avseenden
vi tänkt rätt eller fel. Som de flesta arrangörer denna sommar hade vi
hjärtat i halsgropen - regn eller inte? Det blev toppenväder.

Vid f6 tiden anlände en del musikanter. De flesta från Bylingarna
(polisorkestern i Sundsvall) och Lövbergskvintetten, som var ombedda
i förväg att tillsammans spela inledningsmelodin.

De båda gängen började lite lätt att " varmköra" tillsammans någon
stund före 17.00. som var starttid för kvällen:Klockan 17.OO hade det
kommit en del publik. Vi väntade en stund efter 17.00 med öppnandet
för att invänta fler "väskbärare".

Vid öppnandet ankom det på mig att hälsa välkommem och lnformera
om syftet med kvällen - - skapa kontakter emellan olika musikutövare
och aktivera musiklivet i bygden.

Sedan blev det allspel under ledning av Lennart Nilsson från
Lövbergskvintetten- Ett tiotal musikanter spelade dragspel och gitarr
samt en fiolist - Nisse Hallberg. Vilket gung det blev.

Efter allspelet blev det scenuppträdande - uffe Ehn från Bylingarna
sjöng och spelade munspel med lite komp från mitt dragspel.Efter det
sjöng Margareta Eddn med dottern Helena "folkvisor från inlandet" till
gitarr. Vid dethär laget hade det kommit ett gäng med Gunilla Molin
och Stig Lindholm i spetsen och Kent Nylander med fru, som sjöng
visor och schlager till gitarr och elpiano.

Det blev lite ansats till buskspel därefter. Det slog liksom inte ut i fult
blom, mest kanske beroende på att det inte var tillräckligt många
spelmän på plats. Vi var flera dragspelare som alternerade mellan
buskspelsgänget och sånggänget på scenen. Det var iättetrevligt att
försöka hänga med i båda grupperna.



En tacksamhetens tanke ska tillägnas damerna, som kokade kaffe och
gräddade våfflor m m till både publik och musikanter. TACK!

Framemot klockan 21 OO hade de flesta av pubtiken avtroppat liksom
en del av musikanterna. Nu var vi bara fyra dragspelare och gitarristen
Bruno Viklund kvar. Han kunde verkligen sätta fart på sin akustiska
gitarr och på oss dragspelare. Nu utbröt ett oprogrammerat buskspel ,
som omspände låtar från barndomen, som man trodde man hade glömt
till senare års schlagers. Vilket jam. Vi spelade till klockan blev halv
tolv på natten.

VAD SKA VI ARRANGÖRER ÄNONA PÅ TIU NÄSTA CÅruCZ

Jo- undvika kollisioner med andra spelmansstämmor. Likaså bör vi ha
personer som tar emot nyanlända musikanter så att han/hon känner
sig välkommen i spelmansgänget.

PLANER FÖR FRAMTIDEN

Närmast funderar vi på att arrangera en musikantkväll på bygdegården
nägon gång kring månadsskiftet .ianuari/februari -99. Återkomrner med
mera information om detta.

Nästa åt ska vi arrangera en spelmanskväll på Björkängen trotlgen
andra helgen i augusti, Mer om detta senare.

Lennart Tjärnberg
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Sommaren är till ända och turistverksamheten summerar resultatet:
Antalet besökare i turistinforrnationen har varit mindre än fjolåret, men tlet är av

naturliga skäl, vädret och vägfiirhållandena som stört mest. Det är många riktiga tu-
rister som varit på besök, inte minst rv anledning att se den berömda Bäcköringen.
Många olika nationaliteter har besökt Ljustorp i år. Turisterna och inte minst Sund-
svallsborna tycker att Ljustorp är vackert.

Drvgt 1.100 besökare sommaren 1998
Vi hoppas att Ljustorps alla fiiretagare och hantverkare fätt ta del av denna turist-

ström, som fiirmodligen kommer att vara låg något år till eftersom vägbygget kommer
att pågå ett par år till, kanske ända in på år 2000.
Därefter kommer Ljustorp att bti en attraktiv plats att bo på och resa till. Det kom-
mer att bli bra pendlingsfiirhållanden fiir att arbeta i Timrå, Härnösand och Sund-
svalln så vi kan redan nu höja bticken och se positivt framåt.

Det kan vara rätt tid att smyga igång even-
tuella turistiska eller andra ftiretagsid6er.
Det är också rätt tid att utlokalisera fiiretag
till Ljustorp nu när vägen inte hindrar ut-
vecklingen.

GLAT) HOST

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

Ljustorp.
NIen glöm då inte att anmäla DITT intresse.

Vad önskemål du än har meddela detta.
För att starta en cirl<el bör det vara

8 deltagare

Aktuellt kursutbud:

- rabattkup*Elg -
Ta med denna kupon§
sårårdu l{}$"ry rahaåt
när du handtar #^iOOr- Erbiudandethos d,{onfucs +*i::.llT_a"-rraaeiäfr. l0 oktober i.

riS*'' ,
-- ----i

* Engelska nyb, forts
* Spanska nyb, forts
* Teckenspråk
* Släktforskning
* Gitarr nyb
* Cittra
* Porslinsmålning

* Akvarell
* Sidenmålning
* Vävning
* Keramik
* Träslöjd
* Knivslöjd
* Tenntråd

En affär med personlig:service
Vätkommen

damklärder & skor
dannbutiken med storlekar fi.åa snall till XXL

trIottica och Srrsanne

Köpmangatan4T . TeI & Fax: 58 0? 80
Öppet Yard 10-18 . Lörd 10-14

Ar Du intresser:rd eller har Du andra
önskernål! Ring oss

Tel 58 A4 66 - 58 11 25 Fax 57 25 43

Avr*ttrtt,...r.m

Xfsie ocfr Ingri{



BYGGMÄTERIAL
Alltid lågpris

Kolla oss

Öppettider: Mån - fred
Lörd

7.30 - 19.00
9.00 - 13.00

Ydtfr,orwylerL

Gnuws ilvnnnlfrTlnrm Åil
TIIURA 060 r 57 10 50

Veckotidningen:
o för Dig som är intrEsserad av västernorrlands

landsbygd
o som inte kostar skjortan
o med det positiva budskapet
o med intressanta reportage och nyheter frän Iänet

Mer avslöjar vi inte...

Ja tack! Jag vill prova Nord-sverige
GRATIS i 3 veckor
Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

J u bi le umsgåva, erbjudanden...

i Nord-sverige i

i betalar i

L1*'-i

Svorspost

Kundnr: 850 161 500 I

:ilri3.Ia_--.1

80-ärsi ubileum!

II I TII I I I I I ET II III I I I 

- 

II I I I- I I I-I 

-I-

I?Iissa inte
vår nya artikelserie
om byalag i länet

L-r----r-r- TITIEIIIIIE--



TIMRAKOMMUN

KOMPL E,TTERINGSTRAFI K

TRAFIKERTNGSoMnÅ»r

SLÄTTMON-BREDSJÖN

För trafikeringsområdet gäller :

Resande till och från trafikeringsområdet Slättmon-Bredsiön som
har mer än 2 km enkel väg till närmaste busshållplats får nyttia
taxi för transport till närmaste busslinie i ordinarie trafik.

Trafiken utföres med en resa tur och retur per dag under högst
tre helgfria vardagar per vecka.

Resan beställs senast kl 19.00 dagen före planerad resdag till
Taxi Sundsvall tel. 19 90 O0.

Taxi samordnar tid vid flerbeställning.

Resande verifierar sin transport på taxiföretagets kreditbevis.

Reguliär avgift erlägges vid anslutning till buss.

Giltig bussbiljett uppvisas vid anslutning till taxi.

Trafikeringstid: Tills vidare.

För ytterligare information kontakta
Timrå kommufl, planeringskontoret,

Kerstin Akerlund tel 16 31 50.

4Z

1998-08-r.4



SIIERIEI [B lblEB var utropet från ]Alnömorötter, Tynderö

Bygdegårdarnas Riksftirbund, LRF i1:l'lo::m ||td;s 
av

Sveriges Hembygdsfiirbund och
Vuxenskolan.

Olsgårdens chark.

ViiO.., var inte det bästa

1- T tänkbara när vi länrrrade Timrå på torsdag

LJ nder helgen ls - 20 september var ett antal eftermiddag. Våra ftirhoppningar var att inte
ftiretag och övriga deltagaie från Timrå nere i ta med oss vädret ner till Skansen. Två bussar

Stockholm och §kansen ftir att representera var bokade från Sollefteå och Ö-vik. För det

Västernorrlands tän (dock tillsammans nretl fler var cå 100 persorrer som skulle vara med från
ftiretagare från övriga v-Norrtand) få:,;:f":;.i.;;::ilffiffi:iiX,11.,,,,

vid behov, om nu detta behövdes.

M"r"r, i rimrå var det som samlade i*
materialet ftir att få ut ett budskap om sm:lskalig n
produktion från landsbygden. Lf et kom att bli två intressanta dagar men

nted mycket arbete oclr långa kvällar.
Kontakter med nya fiiretag och
organ is:rtioner utvecklade and ra
nätverl< Iör framtida bruk och
sonr sl<all ses positivt när det
sunlmeras vad som hände. Få
grund av sjukdom kunde ej
Torbjörn Fälldin hålla invig-
ningstalet, han låg hemnra i
sängen och var fiirkyld.
Ersätta re blev fiirbundsrektoren
i \/uxerrsl<olan, Anders Grahdin,
som konrurer från Ångerman-
land.

Muu*n av dom besökande
var norrlärrningar som flyttat ut
eller harle andra anknytningar
till länet och som tyckte det var
trevligt att se oss på Skansen.
Det gavs rnånga tillflällen att

Fti..,ug som var med i Stockholm var CT:s
Hemslöjd (Ljustorp) med trähantverk, Tunbodarnas
ekologiska odling (Ljustorp) med grönsaker, Oskars
Surströmming, Holmö Brygga ftir s urströ m nr in gs-
servering, Medelpadsodlarna med potatis och

14

prata med besökarna under fredagen, på
grund av dåligt väder, med mindre besökar-
antal och låg afl?irsverlisamhet.

PIPPORT rNåil §ilM§Eil
08H l[]{lrSBYGUSr0nErrG r

TIMRA

C(: s 3{erns [öj4 Lj ustorp
Christina Larsson foto: Norrtsverigc

Pa f..Ougskvällen tracle uppehåttsvädret



infunnit sig och det var tillfiille att från vårt
nattkvarter Zinkendanrnrs Vandrarhem göra en
promenad samt äta en bit mat och att därefter ställa
fiir lördagens aktiviteter.

f 'o.or*rmorgonen var det fiirberedelser till

svängom till hambo och vals.
På eftermiddagen konr även solen fram
ocli besökare strömnr:rde till i stor om-
fattning fiir att köpa dom produkter som
olika fiiretag hade att erbjuda. När det var
dax att packa ihop ftir hemresa till
Västernorrland var:rlla mycket nöjda med
sin insatts på Skansen. Mycket av

produkterna var sålda
och flera ftiretagare hade
beställningar med sig
hem. Skansenchefen
Anna-Greta Leijon blev
intresserad av en träbjörn
så hon ville ha ett prov på
fiir att göra en bedömning
om cletta kunde bli en
souvenir från Skansen-
besök. Deltagarna från
Tinrr':i kommer tillbaka
onr ctt liknande erbjud-

I trttlr slier.

lockan 17.00

Os6ars surströrnrning
p:rcli:rdes överblivet

materill in i bussarna fiir
Nisse Högstedt, Tynderö och Curt Johansson, Härnösand bjuder på lhenrtralrsport och rese-

surströmmingsklämmor foto: NordSvcrige lttärern:t tog plats och
- i buss:rrrr:r lämnade Skansen

surströmmingslunch med Nisse Högstedt, som
krögare och burköppnare av Oskars berömda
surströmming. Kvin norna från Ärlandsb ro eldade
upp värmen i bakungnen till dagens tre tunnbröds-
degar som skulle locka dagens hungrande köpare.

E, preliminär bedömning var att ca 200
personer inhandlade dagens rätt från Norrland och
Timrå. Ett annat dragplåster var Lennart "Tylle"
Thylander och Lommra med psalmtoppen som
lockade till fullsatt Seglora kyrka och därelter
otroligt duktiga "Smile" två sjungande ungdomar
från Sollefteå där båda aktiviteterna applåderades
av den vältaliga publiken.

I)
I å dansbanan var det en anorlunda modevisning
av Gensa Nordic Design, till Östbygdens s;lelmän
som fortsatte med ett eget uppträdande nred låtar
från länet som lockade några dansanta par att ta en

18.15 med ca 60 nrils resa framftir sig. Till
Timrå kom bussen kl 24.00, och ftir Ulla
Gradin boendes i Stöde k1.01.00, väl
hemma var alla trött:r nren nöjda efter
Skansenresan.

G u.,trt,na,r 14) (.r*tr{>tyt,

$

t5





ffi m & & ffie ffii äR & & ffi frti,ffi ffi ffi & ä-", ffi, ffio äe &i{ ffiq ffi &-\ -$ \ \ -\. -} r\ .} \ .} -\ -} \ -} -} -} -} ) -\ .} -rI. -}'+
&.i

\
&.n
p..n§r

\
6k'
\

€tå
u:{

)

dls
-b'

&.D
re.ii:{

F
6ha6r&-\
ft'o^

r.
&,

tu
F

{}.a'

-h
ka
\

*8..-""

r
&t-.t

-L
I

S:r
-h

&,1

\
4hr
-\

&*;
a.-.1'g

]i-
S.:n

&ti
-a-

4h,.r

\
&iD
f:::J:{-\.
d$s,
!i:{al

r.
&E

d*,r"Ba\
,|

&.n

§
**."",

\
&i.r

\
d*å

e;h
q4\

";bd!t{t

tr
Ra

§.
S*
\
ft,a
r$('i

&o>^
q§

BR'\

tu

ffi-

ä Hö,, p,, ,1-t*, 

-
q- ;Rör det sig. är det biologi, ldu fram något gulligt. I
ffi ;smäller det, är det kemr och 0lll I -l" ld;; irt. funkar är det fvsik........ rg, O
& Itltl 

lllrt lullh'är al utl rJsrrt....'... 
I_\ r .___r 

ll ll Har Nt inger rotigl all bidra med,l,l,l

K l]ll *;*li:':t:'i*ert't'garirerk'tr'skeer-- Sa du fiirlåt till farbror Karlsson
ftir att du tranrpade honom på fo-
ten?
- Ja.
- Vad giorde han då
- Gav mig en krona"
- Vad giorde du då?
- Trampade hortom på den andra
foten..

TIPS
Sten på lock
IIar du en postlåda i plast vars lock gärna
far upp när det blåser?
Lätt avhjälpt om du limmar fast en liten

på undersidan av locket

p,åfat
Många katter drar ut maten på golvet. Det
spelar ingen roll att skålen är djup.
Prova istället att servera maten på en flat,
stor assiett" Katter gillar inte att stöta i
morrhåren i marskålens kant.

Fyll i {?ilten med 2 prickar, så får
du fram något gulligt.

Inget kladd
Man blir alltid så kletig om
fingrarna när man slta skala
en apelsin. Jag lägger apelsi-
nen i en plastpåse och skalar
den "genom" plasten. Skalet
och kladdet blir kvar i påsen
och **ls iag är ren om
fingr SS§§. arna. Bra tips
även $.ffi ftir denr som är
aller- \§$ gisk mot skalet.

& lftir att du tranrpade honom på fo- i 4, ''' 
,dt r, ,urr uara' 
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Hört på skolan:
Rör det sigo är det biologi,
smäller det, är det hemi och oru

det inte funkar är det fysik........

Till sin 80-års dag skulle gunlrnan
Persson låta fotografera sig. Foto-
grafen:
- Så ler vi lite till, fru Persson. Lite
bredare, och så visar vi tän-
derna.....nej, nej, fru Persson, inte
ta ut dem!
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