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Tidningsinformation
Nästa tidning 30/31 jan

Stoppdatum den 2 jan 2010 
Vi ber om ursäkt att detta nummer är försenat,  

men nu ska det förhoppningsvis vara slut på 
krångel!

Prenumerationer
Tidningen delas ut gratis till alla som har brevlåda 
i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen kan pre-
numerera för 150 kronor per år. Sätt in pengarna 
på PG 86 11 24-6 och skriv prenumeration, ditt 
namn och adress så kommer tidningen.

Annonser
Kontakta Kjell Rastberg 073-728 25 08 eller 

redaktionen på mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se
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:   Ljustorps Handel/Bygdekontoret 
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

   Niclas Andersson tel: 0730-76 46 02

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 
Ulf Nilsson  tel: 060-823 80

Gästskribenter: 
Henrik Forsberg, Vivianne Nyman

Vi behöver alltid fler som skriver...

LJUSTORP EN GNISTRANDE LANDSBYGD

Bild: Birgit Svensson
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Våra aktiviteter!
Företagsfrukost

7/12 kl 8.00 - 9.30 Bygdegården

Under januari har företagsfrukosten 
upphåll.

Styrelse 2009
  Niclas Andersson, ordf 
  Lena Liljemark, vice ordf
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Kjell Rastberg
  Suppleanter:  
  Björn Andersson
  Lill Wiklund
  Adjungerad: 
  Vivianne Nyman

Ljustorps  
sockenförening
Föreningen skall verka för att 

skapa de bästa förutsättningar för 
att leva och bo i Ljustorp!

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 100:-

Organisation: 200:-
--------------------------

Insats 
 Enskild: 100:-

Organisation: 300:-
--------------------------

Insatsmedlemskapet är 
personligt och betalas 
en gång sen tillkommer 

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.
seStöd Ljustorpsbladet och vår verk-

samhet genom att betala årsavgift!

På ”G” just nu!
Vi jobbar med att försöka bevara Ljustorpsbla-
det med nya medarbetare och nya rutiner.

Ljustorpsalmenackan är på gång.

Vi väntar på ett formellt godkännade på ett 
ansökt Leaderprojekt som heter ”GPS som 
användning inom naturturism i Ljustorp”. Pro-
jektet genomförs i samverkan med troligen 
Naturskyddsföreningen och Vuxenskolan.

Vi har ansökt om en förstudie inom Leader 
som heter ”Klimatsmarta Ljustorp”. Förstu-
dien sker i samarbete med Studiefrämjandet. 

God Jul
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Strax före jul i fjol 
åkte två ungdomar 
från Ljustorp på en 
spännande resa till-
sammans med en 
kamrat från Sunds-
vall. Under några 
nummer har vi följt 
deras resedagbok.
 
Deltagare: John Eriks-
son, Mikael Henriks-
son, Henrik Forsberg. 
Resdatum: 26/11-23/12 
2008

Argentina
17/12 Dag 22 

7.00, framme i Puerto Madryn. På 
busstationen får vi tips om ett bra 
hostel av informationen. Vi tar en 
taxi och ber honom köra oss dit. 
Kvart över sju är vi framme och 
dom har ett rum åt oss. Vi frågar om 
valsafari och en tur börjar redan om 
en timme, 8.15, så vi bestämmer att 
den tar vi. Men vi är rätt slitna efter 
bussresan. En buss med 19 platser 
kommer och hämtar oss utanför 
vårat hostel. Plockar upp fler på 
andra ställen och bussen är till slut 
full. Framme vid Atlanten blir vi 
tilldelad flytvästar och bordar en ca 
12m lång båt, den har 3 stycken 225 
hästars motorer. 

Det är osäkert om vi kommer få se 
valar överhuvudtaget för de kan 
redan ha lämnat bukten för säsongen, 
men efter en 10 min. till sjöss siktar 
vi val! Det är en valhona och dess 
unge. Vi fotograferar och åker vidare. 
Träffar på ytterligare en hona med 
unge, och nu kommer vi riktigt nära. 
De är nyfikna och simmar under och 
bredvid båten. Tur att de är vänliga 
annars vore vi rökta. 

Till slut åker vi in till land igen 
och söker upp en restaurang för 
att mätta magarna. Bussresan 
går vidare och vi stannar vid olika 
ställen. När trippen är till ända 
vid 18-tiden så har vi förutom val 
skådat pingviner, elefantsälar och 
sjölejon. En elefantsäl kan väga hela 
3 ton och bli 6 meter lång! Men de 
vi såg var mycket mindre, i 2-årsål-

dern. Tillbaka i Puerto Madryn går 
vi och bokar buss till Buenos Aires 
för morgondagen, får tag på en som 
går kl.13.02.  

18/12 Dag 23 
Frukost och en löptur på stranden 
i drygt en halvtimme. Efter att vi 
duschat går vi och köper sallad och 
tonfisk som vi äter vid stranden. 
Taxin kommer 12.30 och kör oss till 
busstationen. Vi väntar och väntar 
men ingen buss kommer. Efter en 
halvtimme får vi veta att den är för-
senad och ska komma om 10 min. 

En timme och fyrtio minuter senare 
kommer den till slut. Verkar inte 
vara så noga med tiderna här... Som 
om inte det vore nog så är det fel på 
värmesystemet i bussen. Det första 
jag gjorde var att bränna foten på 
golvelementet. Jag och Micke har 
hamnat längst bak i bussen där 
det är som varmast. Lika varmt 
en timme senare, och då går Micke 
fram och rycker tag i chauffören. De 
stannar bussen och börjar greja i 
motorutrymmet. De startar igen och 
efter ett tag blir det mycket svalare. 
Tur det, för resan kommer att ta 14 
timmar.  

19/12 Dag 24 
På eftermiddagen kommer vi fram 
till 10-miljonersstaden Buenos 
Aires. Nu när vi inte har så många 
dagar kvar i Sydamerika så kostar 
vi på oss ett fyrstjärnigt hotell. Men 
vi ska bara bo där en natt för de sista 
dagarna ska vi bo hos Kevins familj. 
Kevin och hans kompis Nachos 
bodde sommaren -08 hos Erikssons 
på Rogsta gård.  

20/12 Dag 25 
Idag ska Kevins pappa 
Douglas ta med oss ut 
på Paranafloden i sin 
motorbåt. Det är båtar 
överallt, från små kano-
ter och vattenskotrar till 
stora yachter. Vattnet är 
alldeles brunt p.g.a att 
båtarna rör upp bottense-
dimenten. När vi åkt en 
halvtimme och kommit 
till mindre trafikerat 
vatten så kastar vi ankar 
och äter lunch. Douglas 
fru hade 40-årskalas 
dagen innan så det blev 
lite mat över till våran 

stora glädje. Det är varmt idag och 
28 grader i vattnet. Vi har tagit med 
oss vattenskidor och wakeboard som 
vi turas om att åka med innan vi 
återvänder till hamnen. 

På kvällen blir vi bjudna på mat av 
Douglas och hans fru. De bor i ett 
så kallat community, ett lite finare 
område med ca 100 villor. Dessa com-
munitys är skyddade av höga murar 
med grindar och vakter. Klasskill-
naderna är väldigt stora här och det 
finns många slumområden där män-
niskor bara har plåtskjul att bo i.  

21/12 Dag 26 
Idag åker vi och hälsar på Kevins 
mormor Britt-Lousie som är svenska 
och har bott i Argentina sedan hon 
var ung. Hon bjuder på mat och sen 
får vi kaffe och bullar. Vi får skjuts 
av hennes man till ett köpcentrum 
där vi handlar julklappar till våra 
nära och kära.  

22/12 Dag 27 
Sista dagen på södra halvklotet. 
Flyget går vid lunchtid och det ska 
bli skönt att få komma hem. Vi 
flyger först till Rom, därefter Frank-
furt och vidare till Stockholm. Vi 
har fått se och uppleva mycket på de 
här veckorna. Träffat många intres-
santa och vänliga människor. Det 
jag mest lagt märke till är hur bra 
vi egentligen har det hemma i Sve-
rige, förskonade från nerskräpade 
miljöer och fattigdom.  

Jag kom hem till Fuske natten mot 
julafton där snön låg vit på marken.

Vid pennan: Henrik Forsberg

Resedagbok från Sydamerika del 6
Henrik, Mikael och John besöker Chile och Argentina
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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: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida: www.ljustorpshandel.se

HEMSÄNDNING 
Tel: 820 40

Leverans fredag förmiddag
Beställning senast  torsdag 
Levereras kostnadsfritt!

OMBUD FÖR
Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

Solrosfrö 25 kg 249:- (jfp.pris 9,96:- kg)

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Årets Landsbygdsföretag i Västernorrland 

Bacon 
Scan 140 g  

3 för 30:-
Kalvsylta 

 Nyhléns 200g

2 för 20:- 
Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 29/11 med reservation för slutförsäljning

Ägg 12p
Stjärnägg  

19,90:-
Julmust 

Vasa 1,5 l 

2 för 26:- 

Ord. pris 29,90:-

Ord. pris 35,80:-  + pant. Ord pris 35,80:- + pant

 Ord pris 44,70
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I ”Alphyddan” populärt kallad, 
belägen i sluttningen av Löv-
bergsåsen i Björkoms by, kom 
Hjördis till världen sommaren 
1922. Ragnhild Kjellberg var 
hennes mor och Nils Johansson 
hennes far. Föräldrarna förblev 
ogifta och fadern stannade kvar 
på Bergsåkers Gård, ett hemman 
i Selånger. Modern och deras 
gemensamma dotter blev däre-
mot kvar i Ljustorp. 

Eftersom modern förvärvsar-
betade skedde Hjördis uppväxt 
i stora delar hos mormor och 
morfar. Morföräldrarnas namn 
voro Brita-Stina och Karl August 
Kjellberg. Mormor härstammade 
från Viksjö och hette som ogift 
Åberg. Morfar gick ur tiden när 
Hjördis var endast 8 år gammal. 

Den 15 augusti 1929 var det dags 
att börja skolan, och uppropet 
skedde på skolgården i Mellberg. 
Ett känslomässigt starkt minne för 
Hjördis. Uppbrott blev det vintern 
1930 när mor och dotter flyttade 
en bit söderut, närmare bestämt 
till Pelle Nordstrand i Högland. 
Mamma Ragnhild tjänstgjorde 
där som piga, och gifte sig seder-
mera med husbonden! 

På gården fanns djurbesättning 
och Hjördis lärde sig mjölka redan 
som 11- åring. Medverkade även, 

ung som hon var, i en mjölknings-
tävling anordnad av S.L.U. Något 
annat som fängslat henne var att 
lära sig spinna (såväl lin som ull) 
och väva. Mamman instruerade 
och Hjördis tog intryck. Åtskil-
liga alster såsom dukar, lakan, 
örngott, handdukar och trasmat-
tor som ”egentillverkats” används 
fortfarande i Hjördis hem. 

Valborgsmässofirandet och bra-
sorna på Höglandsberget och Bur-
berget har också blivit ett inetsat 
minne från ungdomsåren. Pelle 
Nordstrand som var nämndeman 
och senare häradsman behövde 
kvinnornas hjälp i jordbruket och 
där blev som nämnts Ragnhild 
och Hjördis kvar. En dörrförsäl-
jare vars namn var Bertil Bohlin 
knackade på emellanåt med 
glimten i ögat och förstärkt av 
lördagsdanserna i Hagalund föll 
Hjördis till föga och de blev äkta 
makar 1942. 

Bertil hade flyttat till Lagfors 
från återvänningen 1928, och 
var en av medlemmarna i en sys-
konskara på 12 barn. Så små-

ningom begåvades makarna med 
två döttrar, Åsa f. 1943 och Eva 
f. 1951. De bor för närvarande i 
Stockholm respektive Göteborg. 
3 barnbarn hälsar på ”Disse” 
(mormor Hjördis) så ofta de kan. 
1979 avled mor Ragnhild och 6 
år senare blev Hjördis änka efter 
makens bortgång. På grund av 
Bertils yrke som elektriker flyt-
tade makarna en hel del, men 
återbördades till Högland, och 
övertog fastigheten efter Pelle 
Nordstrand som avled 1947. 

Som änka bodde Hjördis kvar till 
1995 och flyttade därefter till en 
lägenhet i Haga, Sundsvall. Hjör-
dis, en naturmänniska tycker att 
varje årstid har sin fägring, men 
lyckan var fullständig när bärtiden 
inföll. Hjortron, lingon och blåbär 
var ett måste i hennes skafferi och 
hon är och var mycket välbekant 
med Ljustorpsskogarna. Enligt 
hennes utsago idag, skulle det 
ökade björnbeståndet avskräcka 
henne från bärplockning. 

Åter en liten episod från verk-
ligheten som är hämtad från 
Prästsvedjan i Ljustorp; En läns-
mejerska (Anna Krom) besökte 
Hilma och Anselm Hamrin. 
Möttes av kvinnan på gården och 
säger ”är detta frun i huset?”, 
varpå Hilma svarar: ”Vi är nog 
in´t gift men vi lever som vi vore 
gift”. Berättelsen får avsluta besö-
ket hos Hjördis, och man inser att 
87-åringen levt ett innehållsrikt 
liv, strålar av generositet och 
värme och stortrivs i ”lyan” på 
Baldersvägen.

Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 24
  Hjördis Bohlin född 220710

”Disse” med Julia, som är Åsas dotter.
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Medlemsavgift 2010 
Årsmötet 2009 beslutade om för-
ändring av medlemsavgifterna. 

Ungdom tom 20 år  75 kr
Pensionärer    75 kr 
Vuxen     100 kr
Familj     200 kr  

(Familj gäller personer boende i samma 
hushåll.)

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgiro 5808-0029

Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening
Öppettider kansli: Jämn v. mån, tis, fre 8-12, ojämn v. mån, tis 8-12 
Mellberg 149, 861 93  Ljustorp  Tel:  060-821 86
Bankgiro:  5808-0029 (medlemsinbetalning)
Hemsida: www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif  e-post: ljustorpsif@telia.com

Ljustorps IF:s Minnesfond
Gåvor som skänks till denna fond går till 
föreingens ungdomsverksamhet. När ni 

vill använda denna fond så ring  
IF- Kansli: 060 - 821 86 

Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029

Bingolotter
Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

Badtunna
 
Locka vänner, familj 
eller arbets kam-
rater till en naturnära 
spa-upplevelse och 
hyr vår vedeldade 
badtunna.

Mottagning av metallskrot!
Stöd vår verksamhet och lämna till containern på IP

   
God Jul & Gott Nytt År 

till föreningens
 medlemmar och personal

Skidsektionen 
Se anslag om när vår verksamhet 

startar igen!

Medlemsavgifter 2009 
Enskild 50 kr, 
familj 200 kr, 
aktiv 150 kr

Tomteland
29 november kl 15-18 
Ljustorps Bygdegård
Kontakta Vivianne Nyman  

för bokning av bord 070-298 31 84
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Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Skogens jättejuveler
Tore förädlar skogens vackra trädstammar till vackert hantverk 

Det är en härlig känsla att 
närma sig Tore Dahlins gård. 
En stor portal skall passe-
ras, men inte så snabbt att 
man inte hinner se de noga 
utvalda solvridna entréstol-
parna som är väl intjärade.

Stolparna binds samman av ett 
utsmyckat tak, som täcks av ett 
lager växande gräs. Till stolparna 
löper en vacker skihaga, även 
den ordentligt tjärad i botten. 

När man väl kommit innanför 
portalen så fastnar blicken på 
lillstugan och det är inte det 
vackra taket utan väggarna, som 
är klädda med mestadels fallhorn 

från älg. Det är horn i alla 
dimensioner och storlekar 
och de finns runt om hela 
huset. Tittar man närmare 
går det att spåra rester av 
strider mellan älgtjurar. 
På ett skovelblad har en 
hornspets trängt igenom 
bladet för att sedan brytas 
av och bli kvar i hornet 
efter striden. Husets hörn 
ser ut att prydas med gal-
jonsfigurer som på gamla 
segelfartyg, men när man 
kommer närmare ser man 
att det är naturligt vackert 
modulerade trädstammar. 

Många skogsvandringar
Det blir alldeles klart att här 

bor en skogs-
man, som med 
en konstnär-
lig blick till-
bringar mycket 
tid i skogen. 
När man 
kommer in i 
Tores bostad så 
finns här ännu 
fler resultat av 
många skogs-
vandringar och 
arbete i snick-
arboden.
Tore står på 
bilden ovan 
framför några 
av sina alster. 
Dryckesbäga-
ren, bakom 

Tores huvud, finns också i ett 
större utförande till salu i hant-
verksbutiken Humlan. Det som 
är svårast att slita blicken ifrån 
är den stora stol, fåtölj eller tron, 
som Tore har gjort av en björk-
vril. Små vrilar har väl alla sett 
på en björk eller annat träd eller 
omvandlade till kosor för att 
dricka ur. Ibland ser man stora 
vrilar omvandlade till vackra 
skålar men vrilar som är så stora 
att man kan göra en tron av är 
extremt sällsynta. Det är verk-
ligen skogens juveler. Men det 
finns ännu större. 

På bilden till vänster står Lars-
Erik Nilsson i Ljustorpsskogen 
vid en vril som är extremt ovan-
lig i sin storlek och en sevärdhet. 
Tore Dahlin säger sig aldrig ha 
sett något liknande och funderar 
på hur den skall kunna förädlas. 
Vi väntar med spänning.

Text & bild: Olof Ulander
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Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Mellberg 149
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com 

TELEFONER:
Prisuppgifter och Bokning 
mån - fre 7-13.30 tel 060-821 86 
ljustorpsif@telia.com
------------------------------------
Anläggning  
Vaktmästare 070-28 83 147

 Fritidsgården Informerar

 

Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, fritidsgård, kök, förråd och samlingslokaler. 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 ca 140 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även 
fritidsgårdens lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljudan-
läggning, videokanon och optisk fiber. Vi erbjuder också lokal för borgliga minnescermonier vid livets olika faser.

Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakt i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift

Bokning sker via kontakt med Ljustorps IF kansli 060-821 86 

Välkommen att hyra Bygdegården

       
Vi fyller på 

arbetsschemat!
Kontakta: 

Pernilla Sjöström  
070-288 47 46 
Linda Kerttu 
070-52 56 418

Öppettider
Vi kör fram till 
jullovet 11/12  
Fre: 18-21 

Från åk 1 och uppåt 

Föräldrar!
Ni behövs för att fritids-
gården ska fortsätta sin 

verksamhet! 

Det är jätteroligt att så 
många ställt upp så att 

verksamheten kan rulla på.
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 Vårgatan 21

JULKLAPP? VAD? 
 

     Presentkort på behandling  
eller produkter.

Alla bjälkar på plats i kyrktornet
Kanske vi får höra klockorna redan till advent

Det mödosamma arbetet 
med att passa in de väldiga 
bjälkarna i kyrktornet som 
ersätter de utruttna har nu 
avslutats. 

Tomas Nylander var så glad över 
framsteget att han bjöd in kyr-
kans personal och de antikvariskt 
ansvariga till kaffe och tårta i För-
samlingshemmet den 3 novem-
ber. Kantorn Agneta Granlöf 
gladde sig speciellt då det nu ser 
ut att vara möjligt att använda 
kyrkklockorna, kanske redan till 
Advents-högtiden. Ombyggnaden 
av kyrkklockornas infästning i 
kyrktornet har fört med sig att 
man blivit påminda om att det 
faktiskt finns plats för ytterligare 
en klocka, förutom de två som 
redan finns där. En till klocka 
skulle kunna ge en utökad klang-
bild och kanske möjlighet till en 
mer avancerad och melodiös ring-
ning. Freja Tjärnberg berättade 
att hon genom egen erfarenhet 
blivit varse att det krävs en viss 
teknik för att få en klocka att låta 
vackert. Församlingen har dock 
i Mats-Ingvar Perälä en erfa-
ren ringare, då kyrkan i Lagfors 
kräver manuell ringning. 

Studiebesök
När nu tornet snart är färdigre-
parerat och alla akuta problem 
har fått en långsiktig lösning 
återstår att göra de justeringar i 
ventilation och fuktskydd, så att 
skadorna på virket inte återkom-

mer, men där hade man ingen 
tydlig helhetslösning ännu. 
Efter kaffe och diskussioner om 
framtiden var det dags för ett 
studiebesök i kyrktornet. Tomas 
Nylander klättrade upp på en 
arbetsställning och förevisade 
bjälkarna och deras infästning. 
Det gick inte att missta sig på 
hans glädje över att projektet 
har kommit så här långt. 

Passning
Ändarna på bjälkarna är tjärade 
och sedan omvirade med kraftig 
björknäver. Under införandet av 
bjälkarna har näverhöljet varit 
skyddat av ett lager med plåt, 
som sedan med en speciell teknik 
har dragits därifrån utan att 
skada näverhöljet. Passningen 
har varit så precis att det bitvis 

varit svårt att få loss plåten. 
När gästerna gått började 
Tomas Nylander att sänka 
plattformen några centimetrar 
så att tyngden flyttades över på 
de nya träbjälkarna och därmed 
kan man förbereda att ta bort de 
tillfälliga järnbalkar som ligger 
vinkelrätt mot träbalkarna. Att 
den stora tyngden kunnat flyttas 
från två väggar till de andra två 
väggarna har kunnat ske utan 
att det uppstått några sprickor 
i putsen. Anders Nylander 
trodde att det berodde på att 
väggarna är kallmurade, dvs 
stenarna är med stor precision 
staplade på varandra utan något 
sammanbindande murbruk. 
Återinvigningen av kyrkklockorna 
närmar sig snabbt.

Text & Bild: Olof Ulander

Runt bordet sitter från vänster Mats-Ingvar Perälä, Anders Stjärnberg, Tomas 
Nylander, Peter Bångfelt, Freja Tjärnberg, Agneta Granlöf, Linda Samuelsson, Per-

Olof Östberg och Tord Hägglund.
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   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
 

Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till  
nedanstående aktiviteter! 

Höstauktion

Söndagen den 22 nov  kl 18 är det åter dags för den populära Höstauktionen på 
Bygdegården.

Tunnbröd, mjukkakor, julprydnader, trasmattor, sylt, hembakat bröd och olika 
hantverk är exempel på produkter, som auktioneras ut. Dessutom finns lotterier 
och gratis fika!

Kyrkkaffe vid 1:a advent

Söndagen den 29 nov firas 1:a advent i kyrkan. Efter gudstjänsten inbjuder Cen-
terkvinnorna (för 68:e året) till  kyrkkaffe.

Julfest med dans

Lördagen den 5 dec är Ljustorps Centerkvinnor värdinnor för julfest med stort 
julbord från Sussis Matverkstad. För dansmusiken svarar Finezze. 

Välkommen till en toppenkväll på Bygdegården! Kostnad för både mat och dans-
musik är endast 250 kr/ person.

Karin Höglund tel 83067 tar emot din anmälan. Ring senast sö 29/11!
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* GLAS * MONTAGE * 
SOLSKYDD

ROBERT LINDGREN SÖRBERGE  
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360  

www.rialp.se 

 

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

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Vad händer med skola/förskola
Gemensamt informationsmöte för att alla ska kunna ställa frågor

Den 20:e oktober var det ett 
informationsmöte om skolan/
förskolan som arrangerades 
gemensamt av Sockenfören-
ingen och skolledningarna.

Syftet med mötet var framförallt 
att sprida information om vad 
som har hänt i frågan hittills och 
vad som är på gång just nu. Mötet 
började med en kortare inledning 
där både skola/förskola och sock-
enföreningen angav en ton av 
samarbete. Man deklarerade tyd-
ligt att samtliga parter, trots att 
man förordar olika lösningar var 
överens om: 

1. Att det ska finnas kvar en skola 
i Ljustorp

2. Att alla barn ska rymmas på 
skola/förskola

3. Att skolan ska omfatta 6 års upp 
till årskurs 6

Därefter skedde en genomgång av 
vad som hänt och var frågan ligger 
beslutsmässigt. Besökarna infor-
merade om att ett inriktningsbe-
slut är tagit i skolförvaltningen där 
man rekommenderat en hopslag-
ning av skola och förskola. Frågan 
är nu lämnad till politikerna som 
kommer att ta beslut i slutet av 
november.

Skolan och förskolans representan-
ter Fredrik Hammarström (skola) 
och Moncia Erson-Johannesson 
(förskola) informerade också varför 
man förordar den lösning man gör. 

Ledordet framförallt är att man 
vill satsa de få pengar man får på 
lärare och utbildning och inte på 
att betala för outnyttjade lokaler.

Sockenföreningen informerade på 
vilka grunder man i sin tur föror-
dar att verksamheten fortfarande 
skall bedrivas på två ställen. Dels 
finns en oro att det ska bli för trångt 
redan med dagens barnantal. Dels 
ser man en risk att bygga in sig i 
en för trång lösning, något som kan 
påverka inflyttningen negativt och 
som det kan bli svårt att åtgärda 
när man väl sålt förskolelokalen.

Sockenföreningens ställningsta-
gande är framtaget genom den 
arbetsgrupp bestående av föräld-
rar och bybor som beslutades på 
Stormötet i våras. Deras arbete 

har resulterat i en sammanfatt-
ning som antagits av Sockenfören-
ingens styrelse och sedan skickat i 
form av en skrivelse till Barn- och 
utbildningsnämnden i samband 
med deras beslut i juni. 

Frågan diskuterades fram och 
tillbaka under kvällen och föräld-
rar och anhöriga fick chansen att 
ställa frågor. 

Både skola, förskola och Socken-
föreningen vill ha en bra skola 
som ska fortleva i Ljustorp och alla 
parter vill att kommunen ska göra 
investeringar för att förbättra situ-
ationen i Ljustorp. Man är också 
överens om att samverka i framti-
den oavsett vad kommunledning-
ens beslutar, vilket känns som en 
bra inställning…
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STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14 

070-351 27 10
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 10729. 
Timmer bröts i Skrovelforsen någon gång under 
1930-talet. Från vänster: Gustav Sjöström, Erik 

Östman, Albin Nylen, Andreas Zellin, Ejnar Sjödin, 
Emil Sjödin, sittande Uno Östman

Bild nr 10600. 
Bilden är tagen i Jällvik troligen strax efter år 
1900. Till vänster sitter Petter Wikman som 
är i färd med att bygga ut och förbättra gården. 
Mannen med slägga och spett är den i bygden väl 

 
kände stenarbetaren Adamsson som gjorde många 
stenarbeten bl a vid kyrkan. Övriga personer torde 
ha ingått i Wikmans hushåll.
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MARTINS SERVICE
VVS 

PELLETS

VÄRMEPUMPAR

070-673 06 09

Söråkers
Motor Center

Vi gör också...
Reparation och • 
omlindning av  
elmotorer samt  
försäljning

Motorsågar &  
reservdelar

Nya motorsågar;  • 
Shindaiwa & Tanaka
Svärd och kedjor• 

Rigstavägen 56, 860 35 Söråker. Telefon 070-231 21 62

Generösa öppettider!

Snöskotrar
Begagnade snöskotrar och 
stort reservdelslager för alla 

märken 

Ri t ä 56

Utförsäljning  • 
skoterhjälmar
MDS med visir• 

Nu • 895:- (1395:-)

Snöslungor MTD 
8.5 Hk, 66 cm 

12.995:- inkl. moms 
Växlar 6 fram 2 bak 

230 V elstart och belysning 
Klarar hög arbetsbelastning
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Våra leaderprojekt 
Förstudie för klimatsmarta Ljustorp är inlämnat som ansökan

Ssockenföreningen har till-
sammans med Studiefrämjandet 
lämnat in en ansökan till Leader 
om en förstudie där man ska 
utreda förutsättningarna för en 
större statsning inom miljöom-
rådet i Ljustorp.

Studiefrämjandets miljöarbete
Den idoga Ingela Dahlin har under 
året arbetat med att försöka få för-
eningslivet att ta sitt ansvar för att 
påverka klimatförändringarna. Hon 
har varit på träffar över hela Timrå 
och försökt starta upp ett antal lokala 
studiecirklar, så även i Ljustorp.

Nu har projektet gått vidare och man 
vänder sig med miljödiplomering till 
både föreningar och små företag. 
Ingela Dahlin besökte företagsfru-
kosten i Ljustorp och berättade hur 
man som företag kan gå vidare och 
genomföra miljödiplomeringen.

Vid samma tillfälle kom Ingela med 
idén att vi kunde försöka arbeta 
under devisen ”Klimatsmarta Ljus-
torp” och försöka få med ett större 
antal föreningar, företag och organi-
sationer. Ljustorpare är ju inte sena 

att hänga på en god idé, som vi alla 
vet, så diskussionen blev givande.

Leaderansökan inlämnad
Nu har Ljustorp Sockenförening 
lämnat in en ansökan för en förstu-
die som ska utreda förutsättningarna 
för att gå vidare. Arbetet kommer 
naturligtvis att ske i samverkan med 
Studiefrämjandet och Ingela Dahlin 
själv kommer att vara projektledare. 
Ljustorps egen Sara Östman kommer 
att arbeta praktiskt i projektet som 
projektadministratör.

Om projektet bli antaget inom Leader 
så innebär det att man kommer att 
få ekonomiskt stöd för att genomföra 
verksamheten via Leader och EU.

Förstudien kan förhoppningsvis köra 
igång i december månad och beräk-
nas vara klart i mitten av våren. 
Under den tiden ska man utreda 
vilka aktörer som vill vara med i ett 
större projekt och hur man i så fall 
ska gå vidare.

Målet med förstudien är framfö-
rallt att utreda vilka som vill delta 
i en miljödiplomering, men också 
att skapa en ökad miljömedvetenhet 
bland företag, föreningar och organi-

sationer i Ljustorp.

Vad är en miljödiplomering
Rent konkret kommer så småningom 
en miljödiplomering att gå till enligt  
följande: Det är upplagt som en stu-
diecirkel där man inom respektive 
förening/företag/organisation träffas 
under ett antal gånger och diskute-
rar hur miljöbelastningen sker ut i 
den egna organisationen och hur den 
kan bli bättre.

1. Vad gör vi idag dvs hur ser det ut 
och vilka områden vill man ha med i 
sin miljöpolicy.

2. Vad vill vi göra i framtiden dvs 
diskutera vad som ska gälla i fram-
tiden i den egna organisationen uti-
från olika områden.

3. Miljöpolicy, dvs resultatet av dis-
kussionen formuleras till ett förslag 
till miljöpolicy.

4. Förslaget antas av styrelse/led-
ning/årsmöte eller vad som krävs för 
att den ska bli gällande

Föreningar/företag/organisationer 
som deltar i arbetet kommer att få 
en miljödiplomering

Under en lång tid har Elisabeth 
Nilsson i samarbete med olika organi-
sationer arbetat med att hitta, röja och 
markera ut gamla kulturstigar i vårt 
område. De senaste åren har arbetet 
kompletterats av att Lena Liljemark 
försökt att bidra med marknadsföring 
av dem och dessutom har man provat 
att lägga geocacher i anslutning till 
olika platser. Tiden är dock som van-
ligt en faktor i allt ideellt jobb och det 
har varit svårt att ta ett ordenligt tag i 
det man vill göra och säkra driften av 
densamma.

Parallellt med det här så genom-
förde Naturskyddsföreningen en 
cirkel i GPS användning, som både 
Elisabeth och Lena deltog i. Det här 
väckte tankar om nya idéer och hur 
man skulle kunna jobba mer aktivt 
med GPS som verktyg.

I våras lämnade Sockenföreningen in 
en ansökan till Leader för att under 
två år arbeta med ett projekt om hur 

man kan använda GPS i natur- och 
kulturturism. Projektet har i dagslä-
get godkänts av LAG och väntar nu 
på beslut från Länsstyrelsen.

När projektet kommer igång så 
hoppas man att kunna samverka 
med Naturskyddsföreningen och 
Vuxenskolan i själva genomföran-
det. Just nu ligger dock allt stilla, i 
väntan på projektbeslutet.

Tanken är att projektet skall doku-
mentera och kartlägga vandringar 
och sevärdheter med hjälp av GPS. 
Projektet skall också röja upp och 
skylta och marknadsföra de stigar 
och sevärdheter man väljer att arbeta 
med. Förhoppningen är att det också 
skall finnas koppling till mer detlaje-
rad information om platser via inter-
netbaserade hjälpmedel, på plats i 
naturen. Sedan skall besökare och 
ljustorpare erbjudas ett enkelt sätt 
att ta del och besöka dessa olika plat-
ser genom att hyra GPS med infor-
mation på Ljustorps Handel.

Under april lämnade Sockenfören-
ingen in en ansökan om ”Utåtriktad 
kampanj för mer närturism i Ljus-
torp” till Leader Timråbygd. Ansö-
kan är antagen på LAG och ligger 
nu för beslut hos Länsstyrelsen.

Många av bygdens företag och för-
eningar är deltagare i projektet 
och bidrar också med ekonomiska 
medel.

Projektet körde igång omgående 
och har marknadsfört bygden som 
helhet. Dels inför ”Öppet hus” 
dagen och dels via annonser under 
sommarmånaderna.

Satsningen på gruppkorsband inför 
”Öppet hus” dagarna för väldigt 
lyckat. Under sommaren har dock 
resultatet av annonskampanjen 
inte visar sig så mycket. Vilket till 
stor del kan bero på ombyggnatio-
nen av vägen till Ljustorp, vilket 
försvårar åtkomligheten. Många 
har dock sett annonserna.

GPS som användning i naturturism Kampanj för närturism
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ÅTERINVIGNING AV KLOCKOR
Lördag den 28 november blir det återinvigning av kyrkklockorna efter re-
noveringen. Kyrkan är öppen från kl 12:00 med möjlighet att gå upp iklock-
tornet. Kl. 15:00 är det adventsgudstjänst med sång av Ljustorps kyrko och 

hembygdskör, präst Thord Hägglund. Efteråt blir det 
samkväm i församlingshemmet

VARMT VÄLKOMNA!

KALENDER:

27/11 kl. 19:00 Körgrupp sjunger i Lagfors 
missionskyrka
28/11 kl 15:00  Adventsgudstjänst i  Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf , Ljustorps kyrko 
och hembygdskör. Samkväm i församlingshemmet efteråt
2/12 kl 19:00 Cafékväll i Ljustorps församlingshem
Gubbröra
6/12 kl 11:00 Gudstjänst  Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Seth Hägglöf
13/12 kl 11.00 Familjegudstjänst i Ljustorps kyrka 
bibelutdelning. Thord Hägglund, Agneta Granlöf
16/12 kl 12:00 Mitt på dagen i församlingshemmet
med julgröt och lucia Thord Hägglund m fl.
20/12 kl 18:00 Julmusik i Ljustorps kyrka
Ljustorps kyrko och hembygdskör med solister
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
Röda korset serverar kaffe i församlingshemmet efteråt
25/12 kl 07:00 Julotta i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko och hem-
bygdskör. Glögg och pepparkakor efteråt
31/12 kl 17:00 Nyårsbön i Ljustorps kyrka  
Thord Hägglund, Seth Hägglöf
6/1 kl 15:00 Gudstjänst i Riibodarnas missionshus 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
10/1 kl 18:00 Gudstjäsnt med musiken i centrum 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
17/1 kl 11:00 Högmässa i Ljustorps kyrka 
31/1 kl 11:00 Söndagsgudsjtänst i Ljustorps kyrka
Med reservation för ändringar.  
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

Expeditionen i Ljustorp
Telefontid: onsdag 10-12  

060 - 82270 
Övrig tid hänvisas till  

pastorsexp i Söråker

 

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: månd-onsd, fred 0-12 tor 13-15
Tel. 060-408 20
kh Peter Persman 060-408 21, 
070 - 3138762
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljustorp

Resultat kyrkovalet 2009
I samfällda kyrkofullmäktige finns från och med år 2010 
ledamöter istället för som tidigare 25 stycken. I den nya 

kyrkonämnden från och med samma tidsperiod blir det 
9 personer varav 8 är förtroendevalda och den nionde är 
kyrkoherden. 

Slutresultatet efter stiftets sammanräkning har givit föl-
jande resultat. Centern får i fullmäktige 11 mandat och so-
cialdemokraterna 8 mandat.
Kyrkonämnden väljs av det nya fullmäktige före jul.
Stort tack till er alla som bidrog med era röster i valet och 
valarbetet.

Freja Tjärnberg

Psst …. Jubel i Bushen! 
Boka redan nu lördagen den 20 

februari, Bygdegården! Ni kommer 
att få uppleva en oförglömlig kväll. Ni 
kommer att häpna över alla dessa för-
mågor som finns i kören. Teater, sång 
och dans och mycket mer….Middag 
serveras förstås, levande orkester 
kommer att spela. Mer om detta 
kommer senare i annonser och 

annat.

 

OBS!

JULMUSIK
SÖNDAG 20 dec kl 18.00 LJUSTORPS KYRKA
Förra årets julmusik var en av de bästa vi nånsin haft! 
Inför årets julmusik försöker vi spänna bågen ytterli-
gare. Ni kommer att få lyssna till både klassiska och 
moderna julsånger. En av körsångarna har även skri-
vit en egen julsång! Förutom kören kommer ni att få 
lyssna till manskör o solister. Så ni kan förstå att det 
kommer att bli en fantastisk kväll!
Efteråt samlas vi i f-hemmet där Röda korset serverar 
jättegott o efterlängtat fika   

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR PERSONAL OCH 
FÖRTROENDVALDA I LJUSTORPS FÖRSAMLING

BILDER
från Mitt på dagen
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Lördagen den 28/11 kl 18:00 samlas vi i 
byalokalen för att få lite julstämning, umgås, 
dricka glögg och äta pepparkakor och lussebul-
lar. Byalaget bjuder på fika och godispåse till 
barnen.

Söndagen den 29/11 kl 11:00-12:00 kör Ulli 
och Eva igång med gympa/cirkelträning, kom 
och var med, alla gör efter sin egna förmåga, 
med el utan hopp. Även du som icke medlem 
är såklart välkommen, medlem 10 kr, icke 
medlem 20 kr.Ev frågor ring Ulli 845 04 el Eva 
845 88.

För frågor samt bokning av ex byalagets bas-
tuudde vänligen kontakta Kent Berg på mob 
070-218 80 69. 

Besök gärna vår nyligen uppdaterade hemsida 
http://www.ljustorp.se/bredsjon/.

Byalagets styrelse 2009 vill önska alla en lugn 
och trevlig jul och nyårshelg med nära och 
kära, hälsningen känns något tidig men tiden 
rinner snabbt iväg! 

Styrelsen genom Victoria

                          
Mjällådalens byalag

Nu är det dags för årets julfest. Bygdegården 
i Ljustorp fredagen den 11 december 2009 
kl.19.00. Stor jultallrik inklusive smör bröd, 
småvarmt och dryck. Subventionerad kuvert-
avgift, bring your own booze. Medtag en 
enkel inslagen julklapp för lotteriet. Musik- 
underhållning under kvällen. Totalt pris 150 
kronor per person inkl. buss t/r. Varm glögg 
med tbh serveras vid ankomsten till Bygde-
gården. Vi samåker med Lages busstrafik 
som plockar upp med början i Tunbodarna.  
Bindande anmälan senast den 6 december.

Kjell Rastberg 61 22 87, 073-728 25 08

Valberedningen för Mjällåda-
lens byalag efterlyser styrelsens  
sammansättning för 2009

Bredsjön & Slättmons byalag

Hemsida:  www.ljustorp.se/bredsjon/

Ur Bygd i förvandling, del III
H
häfsig  slarvig, vårdslös, ovårdad
hágan  stängsel byggt av gärdsel och störar
hallon-låga hallonställe, hallonsnår i skogen
halsbråna halsbränna, bröstbränna
hálåt  lagom åt dig
hámse-fúle ”tafsa” på någon verkligt avancerat
hámse på fumlade på, betyder också tafsa
hann-kváler smal linning kring ärmarna på en skjorta
hann-ärg en som river och sliter, klåfingrig
hádass-kläan helgdagskläderna
hársche gapig, stor i truten, oppkäftig
hassadéli ovårdad, gäller i synnerlighet klädseln
hátre (te se) snygga till sig, göra sig fin
héan, hään hädan, gå hädan
héanetter hädanefter
hémmanetter hemifrån
herkalúrum storartat, mycket bra
herr-kä´r en ”fin” karl, en ”sprätt”
hése  andas häftigt, flåsa
héssas  narras
hi´ckre  småskratta
hinka úpp hämta upp vatten ur brunnen (med plåthink)
hinnersámt hindrande
híre  pirrar i magen (om man gungar häftigt)
hinn-m´ä hinner med
híttan  hit
híve  kasta, slänga
hjä´lle  sovplats med en ”hylla” ovanför fårkätten 
hóg-i´  hällde i, tömde i, öste i
hoppe-tå´ hoppade av
hovén-drovén huller om buller, i oordning
hu  hon
húa  huden
húcklä´  huvudkläde, huvudduk 
húckre  skälver (av köld) fryser, ryser
húga  hemskt
hugalígen ungefär ”det är ju förskräckligt”
húganes nä húganes- ungefär nej, absolut inte
húlli  lite tjock och rund, i vart fall inte mager
husbergéra husbärgera
hússkes ryser för något otäckt
hússket otäckt
húttler  luras, narras
hýcklan sitta på hýcklan= sitta på hälarna
hýllre  fjäska

Våra dialektord, H

Ås/Lagfors byalag

God jul och
 gott nytt år!
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Baptistförsamlingen

Ljustorps Baptistförsamling           PG 269356-2 BG 5355-1123

Edsta 104, 861 93  Ljustorp                      www.ljustorp.se/betel  
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44
Pastor: Tomas Lindberg: 070-621 96 21                 e-post: betel@ljustorp.se

Kärlek
Glädje

God Jul från oss!

Se predikoturerna för vår verksamhet i december och januari
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Per Gustaf Berglunds Älgjakt, 2
Hämtad ur ”Bygd i förvandling del lll”

... fots från förra numret

Han flådde av den ena frambogen, 
skar loss den och band fast den i 
mesen. Han tyckte den kändes 
väldigt tung, då han lyfte den på 
ryggen. När han kom hem, lade 
han av den tunga bördan ute på 
bron, skar ut ett stort stycke kött 
ur bogen och tog med in i stugan. 
Mor Anna var så rädd och orolig, 
att Per Gustaf blev riktigt bekym-
rad. Per Gustaf Berglunds var fina 
människor och deras rättskänsla 
hade ställts på ett svårt prov. Han 
hade lagt köttstycket på en bänk 
vid öppna spisen. Där stod nu 
makarna Berglund och diskute-
rade, om det var synd eller orätt 
att skjuta en älg på olaga tid. Till 
slut enades makarna om att det 
inte kunde vara en synd och Per 
Gustaf beslöt gå till skogen på nytt 
och hämta mer kött. 

Mor Anna ordnade litet mat åt sin 
make. Sedan gick han till slakt-
platsen vid kojan och hämtade 
den andra bogen. Den gömde han i 
höet i ladan. Bössan, som han tagit 
hem, bar han in i bakrummet. Med 
hundsopen sopade han ihop en 
liten hög mjöldamm. Så tog han 
litet av detta och blåste in i pipan. 
Därefter blåste han mjöldamm 
utvändigt på bössan, innan han 
hängde den på spiken i väggen. 
En ”hundsop” var gjord av skinnet 
från svansen på en gråhund. Först 
snodde man av skinnet och skra-
pade det noga på insidan. Därefter 
bredde man ut det och klämde fast 
hyvelspånor på köttsidan, så att 
det inte skulle rulla ihop sig. När 
huden hade torkat, spikade man 
fast ena änden på en liten käpp 
och lindade svansskinnet upp efter 
käppen så långt det räckte och spi-
kade fast den andra änden. Den 
blev en mycket bra sop, och sådana 
användes förr i tiden i alla hem. 

Dagen därpå gick han rätt tidigt 
till skogen. När han kom fram till 
älgkroppen, fann han att den var 
totalt genomfryst. Medan han stod 
där och funderade, fick han se, 
att det satt en spetsad grankvist i 
skotthålet. Han blev riktigt skraj. 
Nu är det någon, som har sett mitt 

tjuvskytte, tänkte han. Seden har 
alltid varit sådan, att då någon sett 
eller hört ett tjuvskytte, har han 
sökt upp platsen och älgen, samt 
oförmärkt satt en vässad grank-
vist i skotthålet. En sådan jakt 
anmäldes inte, utan upptäckaren 
ville vara med och dela köttet. Per 
Gustaf  gick runt kojan för att söka 
efter spår men kunde inte  hitta 
några. Det kunde alltså inte vara 
någon av huggarna vid Ålbäcken. 
Det måste således vara skogvak-
taren, som kommit tidigare än 
han räknat med. Per Gustaf gick 
tillbaka ner på huggarstigen och 
fortsatte längre bort mot Präst-
skogen och då fick han se, att det 
nog måste ha varit skogvaktaren, 
som varit ute. Per Gustaf vände 
tillbaka till älgen och stod och fun-
derade, om han skulle försöka dela 
på låret eller om han skulle ta hela 
låret till skogvaktaren. Men så 
tänkte han, att skogvaktaren nog 
hade dålig lön av kyrkoherden och 
själv hade han nu så mycket kött, 
att han gott kunde avstå låret. 
Han beslöt att hugga loss låret i 
ett stycke och ge honom. 

Då han hade lagt det i mesen och 
bundit fast, blev bördan så tung, 
att det var med stor möda han fick 
den på ryggen. När han kom hem, 
satte han ner mesen på den höga 
bron och gick in till mor Anna och 
berättade för henne, hur det nu 
var ställt. Mor Anna blev på nytt 
mycket orolig och på nytt bör-
jade diskussionerna om det var 
rätt eller orätt att skjuta älgen i 
olaga tid. Men till slut beslöt man, 

att skogvaktaren skulle få kött, 
och Per Gustaf begav sig iväg på 
den mödosamma vandringen till 
honom. Väl framme lämnade han 
köttbördan ute för att genom för-
siktigt samspråk lista ut om det 
verkligen var skogvaktaren, som 
varsnat tjuvjakten. Och det dröjde 
inte länge, innan den frågan var 
helt klar. Han hämtade då in 
bördan och skogvaktaren blev så 
glad över köttet, att Per Gustaf 
blev alldeles förvånad. De hade ju 
inga barn, medan han själv ju hade 
fyra stycken. Medan han nu tras-
kade hem genom skogen, tänkte 
Per Gustaf på att han hade hört 
av predikanten hos mor Carolina, 
att det var en välsignelse att ha 
barn. Och han hade nog rätt. Och 
de hade väl inte direkt svultit, men 
nog hade det varit nära ibland. Det 
hade alltid rett upp sig på något 
sätt. 

Per Gustaf fick gå många gånger 
mellan kolkojan och hemmet innan 
allt köttet var hemburet och gömt 
i höet i ladan. Tiden gick och ing-
enting hördes efteråt om jakten. 
Men mor Anna var mycket orolig 
och ängslig över denna jakt. Per 
Gustaf blev ingen gammal man. 
Två år efteråt avled han hos bonden 
Berg en dag, när han skulle hjälpa 
till med vedhuggning hos honom. 
Detta hade till följd, att mor Anna 
måste avträda torpet. Tack vare 
Johannes Sjödins välvilja fick hon 
flytta till en liten stuga, kallad 
”Erk-Ers-stugan”, där hon fick bo 
med sina små. Socialvård fanns 
det egentligen inte på den tiden. 
Men hon var ett fabulöst duktigt 
fruntimmer, mor Anna. Många,  
många är de dagsverken hon gjort i 
sin hemby Lövberg. Det var att bre 
ut gödsel på vårarna på åkrarna. 
Det var brygd, bak, slåtter och 
skörd. Ja, allt man kan tänka sig i 
ett jordbruk under självhushållets 
dagar. I fattigdom och försakelse 
fostrade hon sina barn till präk-
tiga människor. Sedan barnaåren 
har jag många goda minnen efter 
denna respektabla personlighet, 
och jag lägger i tankarna en ros på 
hennes grav. 

Gottfrid Svärd



21

Birgittas
fotvård

Julklappstips

Till Dig som vårdar och/eller stöttar
en anhörig eller vän i Timrå

Träffpunkten drivs kommunalt i samverkan 
med primärvården, frivilligorganisationer och 
svenska kyrkan. På träffpunkten finns kom-
munens anhörigkonsulent. Anhörigcenter skall 
fungera som äldreomsorgens informations-
kanal till kommunmedborgarna. Lokalen är i 
Centrumhuset.
Öppettider mån-fre 12-15, sön 12-16

Hembesök kan bokas 
Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 070-656 98 31

Glöm inte bort att vi numera
har 2 bussar att erbjuda en 

med  19 platser och 
en med 22 platser

Förmedlar även bussar  
till större sällskap

från 23-71 personer

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet
Välkommen att ringa för prisuppgift

Lage Sjöström
060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Sjöströms Busstrafik
 Lagfors
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Från Stockholm styrde 
familjen Persson kosan  mot 
Fuske med djur och natur-
upplevelser.

Mattias är uppvuxen i Brand-
bergen och Ia på Lidingö. Paret 
träffades under första halvan 
av 2004 på en fest som gemen-
samma bekanta hade.  När de 
flyttade ihop blev det i Haninge. 
Matttias är 29 och Ia fyllde 30 
för några veckor sedan. De har 
två döttrar Ronja, 4 år och Signe 
som är 2 år. Ia som aldrig varit 
en stadsmänniska längtade bort 
från Stockholm. Mattias trivdes, 
men när de fick Ronja ville också 
han ha en förändring.

Trivdes från början
Det var en slump att det blev hit 
de flyttade. Ia ville se berg. De 
började prata om att flytta norrut, 
och Mattias började söka jobb 
norr om Gävle. Han fick arbete 
i Timrå och de flyttade till en 
lägenhet i Tallnäs. Sedan började 
de leta efter hus i Timrå kommun. 
De hade redan sett huset innan 
de flyttade hit. De åkte och tit-
tade på huset tillsammans första 
gången. När de åkte nerför Frö-
tunabacken sa de att här ska vi 
bo, det spelar ingen roll hur huset 
ser ut.  De tittade på huset och 
tyckte att det var jättefint. 

De bestämde sig direkt när de sett 
huset. Det var precis vad de ville 
ha och Ia fick sina berg. Huset 
är ganska litet med sina 90 kva-
drat. På övervåningen finns två 
sovrum och på nedervåningen 
ligger kök och vardagsrum. De 

flyttade till huset 1/5 2007. Det 
är väldigt stor skillnad, bara att 
ta sig till jobbet kunde i Stock-
holm ta 1 1/2 timme. Nu tar det 
20 till 30 minuter. Det är en stor 
kontrast. 

Långt till familjen
Enda nackdelen med att bo här 
är att det är så långt till familj 
och vännerna i Stockholm. Det 
kan vara svårt med barnvakt, 
men som tur är finns gulliga 
grannar som ställer upp. Deras 
familjer är positiva till flytten 
hit upp. Ias farmor är den enda 
som tycker det är lite jobbigt. Ias 
mamma letar till och med som-
marstuga här. 

Mattias jobbar på Lastcenter 
i Birsta, han blev flyttad från 
Timrå, där han först fick jobb. 
Han är utbildad svetsare och 
har jobbat som byggnad-smed i 
Stockholm. Ia pluggar till sjuk-

sköterska. Utbildningen tar 3 
år och hon har ett år kvar efter 
den här terminen.  Familjen 
har flera djur. En dobbermann 
som Ia tränar och tävlar Spår 
med. De har Värmlandsfår, 
som är en svensk utrotnings-
hotad lantras. De äger 6 dräk-
tiga tackor och en bagge. De 
har även höns som får gå fritt 

ute på gården. Förutom att de 
får färska ägg, så tycker de att 
det är roligt att sitta och titta på 
deras små upptåg. Djuren och 
möjligheten att odla grönsaker 
var bidragande orsaker till att 
de ville bo på landet. I framtiden 
vill Ia ha en häst. 

Väl bemötta
De kände ingen när de flyttade 
hit, men tycker att de har kommit  
väl in i samhället. Detta beror 
väl delvis på att de har barn på 
dagis, men också på att gran-
narna i Fuske är jättetrevliga. 
Mattias säger att så väl bemötta 
som de blivit här, har de aldrig 
tidigare blivit. Ia tycker att det 
är skönt att inte vara anonym, 
som man blir i en stad. De tycker 
att naturen är väldigt fin här. 
När de först flyttade hit åkte de 
runt med bilen på alla småvägar 
och tittade. De tycker om att vara 
ute och plocka svamp. På fritiden 
är det djuren och naturen som 
gäller. Ia gillar att fotografera 
och läsa. Mattias tycker om att 
fixa med allt från motorer till att 
snickra lite. Det finns alltid nåt 
projekt att ta tag i!

Text: Sara Östman 
Bild: Ia Persson & Sara Östman

Vi fann vårt drömhus i Ljustorp
Lämnade Stockholm för Fuske

Hela familjen samlad. Ronja, Ia, Signe och Mattias.
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Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt  

    Pensionärsrabatt

Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & Fax 060-58 07 80

13 år i Timrå!

Den personliga butiken
Öppettider:

Vardagar 10.00 - 17.30
Lördagar 10.00 - 14.00

Telefon 060-57 33 30  Köpmangatan 39, Timrå

Välkommen
Nära till fri parkering!

Adventserbjudande
30%  

på jackor och kängor
tom 29/11

MATJORD

KRANBILS- 
TRANSPORTER

SANNA GRUS
Öppom 124, 861 93  Ljustorp

Telefon: 060-820 35 eller
 070-224 59 00 Fax: 060-820 35

060-803 45

Skyltsöndagen 
Öppet mellan 13-17

20% på allt  
tom 29/11

50% på alla kappor
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Adventskaka med saffran och nötter 
 
Ingredienser
Portioner: 8-10 bitar

4 1/2 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 dl strösocker eller brun farin
2 tsk vaniljsocker
175 g margarin eller smör
2 ägg

Saffranskräm
1 dl mjölk
1 dl vispgrädde
1 äggula
1 msk Maizena majsstärkelse
1 msk strösocker
1/2 g saffran
1 tsk vaniljsocker
 
Fyllning
4 äpplen 600 g
1-2 dl blandade nötter
 
Tillagningstid: Över 20 min
Svårighetsgrad: Medel

Gör så här
1. Sätt ugnen på 200°C.
2. Blanda alla ingredienser till degen gärna i matberedare. Tryck ut hälften av degen i en form med 
löstagbar kant (ca 24 cm). Sätt in formen och resten av degen i kylskåp.
3. Blanda alla ingredienser till vaniljkrämen utom vaniljsockret i en kastrull. Sjud krämen under 
omrörning tills den tjocknar (den ska inte koka). Låt krämen svalna och rör i vaniljsockret.
4. Skala, kärna ur och skär äpplena i klyftor. Bred ut krämen på botten av pajdegen. Lägg på äppel-
klyftorna och hela eller grovhackade nötter. Rulla ut resten av degen till drygt fingertjocka rullar och 
lägg dem över äppelklyftorna.
5. Grädda i nedre delen av ugnen ca 35 minuter. Låt kakan svalna.
6. Servera kakan till kaffe eller te.

För alla: Innehåller gluten. Laktosfri: använd laktosfritt matfett, laktosfri mjölk och vispgrädde. Mjölk-
proteinfri: använd mjölkfritt matfett, byt ut mjölken mot havre-, soja- eller risdryck. Byt ut grädden 
mot havre- eller sojagräddersättning. 

Hoppas det smakar! 
Receptet är hämtat från Ica.se
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Ljustorpssonen som adlades 
Hämtad ur ”Bygd i förvandling del lll”

Den 9 april 1755 föddes 
på Lagfors bruk ett gosse-
barn, som i dopet fick namnet 
Jonas. 

Fadern, bruksbokhållaren Jonas 
Lidström, var bondson från 
Boda by i Liden. Modern, Anna 
Bång var dotter till gästgivaren  
Augustin Bång i Fjäl. Hans mor  
åter var dotter till kyrkoherde 
Erik Hellberg i Ljustorp, död 
1708. ”Utav plitens ansikte kan 
man döma, vad av honom varda 
vill,” har en vis man en gång sagt. 
Redan som pojke hade Jonas en 
ovanlig lust till mekaniska arbe-
ten. Ofta såg man honom göra 
modeller till kvarnar, smedjor 
och liknande anläggningar. 

Sina skolstudier torde han till en 
början ha bedrivit i Sundsvalls 
trivialskola. Vid sexton års ålder 
inskrevs han vid Härnösands 

gymnasium. Hans närmaste 
bänkkamrat där hette Erik 
Magnus Stridsberg, och han blev 
med tiden kyrkoherde i Ljustorp. 
Två år tidigare, 1769 alltså, hade 
Jonas fem år äldre bror, Augus-
tin begett sig till Uppsala. Han 
läste där juridik och blev med 
tiden lagman i Medelpad. Gym-
nasiumet bestod på den tiden av 
fyra klasser. Redan från tredje 
klassen erhöll Jonas  Lidström 
avgångsbetyg för inträde  till uni-
versitetet. På hösten 1775 kunde 
hans far skriva till sin bror, som 
övergett fädernegården i Liden, 
att ”Jonas vistas nu i Uppsala 
och är en brav student.” Detta 
tyder ju på, att Ljustorpssonen 
inte bara varit flitig utan också 
ägde goda fattningsförmågor. 

Det berättas, att Jonas,  då han 
under ferierna besökte hemmet, 
också med framgång besteg pre-
dikstolen. Hans studier förde 

honom dock 
aldrig fram till 
någon prästexa-
men. År 1779 
bröt han upp 
från lärdoms-
staden vid Fyri-
sån och begav 
sig till Stock-
holm. Där fick 
han anställning 
som informator 
hos stadsno-
tarien Lorenz 
Runeberg. Sam-
tidigt var han 
lärare i Franska 
skolan. 

Detta läroverk 
tillhörde den 
f ransk-re for -
merta försam-
lingen. Dess 
kyrkoherde var 
på den tiden den 
för sin lärdom 
högt aktade 
Petrus Nensén, 
till börden Med-

elpading och född i Stöde. 

Genom bergsrådet Samuel San-
dells blev den unge läraren 
bekant med skeppsbyggmästa-
ren Henrik av Chapman, skapa-
ren av Gustav lll:s örloggsflotta. 
Denne tycks ha förstått att upp-
skatta Lidströms mekaniska 
anlag. Han fick därför till en 
början plats som informator i det 
chapmanska hemmet. Redan föl-
jande år blev Lidström löjtnant 
vid flottans mekaniska stat. De 
uppfinningar han gjorde, och de 
arbeten han utförde vid flottans 
huvudstation, är för många för 
att här uppräkna. Det har om 
Lidström sagts, att ”han i många 
avseenden påminner om Polhem, 
ej minst i enkelheten i sina idéer 
och för de genvägar han fann för 
att sätta dem i verket.” 

År 1797 kallades Lidström till 
Stockholm för att uppföra obe-
lisken på Slottsbacken. Gustav 
lll hade  ursprungligen haft för 
avsikt att låta riva Storkyrkan 
och där den stått placera detta 
monument. Efter kungens död 
framkom emellertid förslag om 
att uppföra minnesmärket på 
Helgeandsholmen. Obelisken 
uppfördes där under Lidströms 
ledning åren 1798-1799. Materia-
let utgörs uteslutande av granit. 
Genom att man mellan stenarna 
satt in dubbar och blyskivor har 
emellertid graniten antagit en 
egendomlig färgskiftning. Vid 
obeliskens avteckning år 1800 
upphöjdes Lidstöm i adligt stånd 
och fick namnet Lidströmer.

Sedemera tillerkändes han också 
utmärkelsen Vasaorden, vilket 
ju inte bör förvåna, eftersom han 
räknades till våra mekaniska 
snillen på den tiden. Sin sista 
upphöjelse fick han år 1802, då 
han befodrades till överstelöjt-
nant. Denne Ljustorps store son 
avled den 1 januari 1808 i över-
ståthållarhuset i Stockholm.

Text: Gottfrid Svärd
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet

- vår väg är lugn
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Riksantikvarieämbetets register för Ljustorp  

Misshandel
Natten mot sista oktober blev 
en 40-årig Ljustorpskvinna 
misshandlad av en 43-årig 
man från Söråker. Mannen 
tog strypgrepp om kvinnans 
hals. Orsaken ska vara gam-
malt groll. Kvinnan har polis-
anmält mannen.
Källa: ST online

Eon drar tillbaka 
ansökan

Eon drar tillfälligt tillbaka 
sin ansökan om utbyggnad 
i Rundbackens kraftverk. 
Orsaken är att de glömde 
kalla Kammarkollegiet till 
samrådet inför ansökan. 
Man ska nu ha ett nytt 
samråd  under november, 
denna gång med Kammarkol-
legiet närvarande. I december 
ska en ny ansökan lämnas in 
till Miljödomstolen. Protester 
mot ingreppen har framförts 
av båda myndigheter och 
privatpersoner. 
Eon hävdar att man måste 
åtgärda kraftverket oavsett 
om ombyggnationen görs eller 
inte.
Källa: Sundsvalls tidning

Pubafton
Den 14 november var det pub-
afton i Bygdegården. Det var 
Ella Dahlin som hade anord-
nat kvällen. Krantz & Krantz 
underhöll med en blandning 
av Rockabilly och twangin’ 
Country! 

Under kvällen serverades 
korv med bröd, kaffe, öl 
och cider. Ella Dahlin, som 
arrangerade kvällen, säger 
att det var många som upp-
skattade kvällen och de som 
var där hade en trevlig kväll. 
Det var ungefär 80 personer 
som tog chansen att roa sig 
lite på Bygdegården.

Riksantikvarieämbetet har 
en utmärkt service med sin 
hemsida ”Fornsök”. 

På den sidan har man nu fört in 
resultatet av de senaste årens 
inventeringar i Ljustorps skogar 
inom ramen för Skogsstyrelsens 
projekt ”Skog och historia”. Resul-
tatet är ovärderlig källa för kun-
skap om det gamla Ljustorp. Man 
får veta vad som finns bevarat 
vid inventeringstillfället med stor 
exakthet. Det är en bra början för 
att fortsätta och leta information 
om platsen tex vilka människor 
som levde där, men den informa-
tionen måste man finna på andra 
ställen.

Ett tips för att börja använda 
sidan: Börja med att klicka på 
”Kartinställningar” , skriv in Ljus-
torp under ”Positionera karta/sök 
ort”. Klicka på ”Sök ort”, under 

”visa ort”, klicka på Ljustorp i 
Timrå och kartan kommer fram. 
Använd symbolerna till vänster om 
kartan för att manövrera till rätt 
by. Klicka på ”i” och sedan det ”R” 
man vill veta mer om så kommer 
informationen fram till vänster.

Text: Olof Ulander
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 Nu på Ljustorps Trädgård!
 

Öppettider: 
Tors-fre 14-17, Helger 11-14  

21-23 /12  14-17 
Julstängt 24/12 - 14/1 

Hemsida: www.humlansslojd.se 
Jour: Vivianne 070-298 31 84, Mait 073-216 11 56

Hantverkare från Ljustorp

Välkommen!

Butiken är full av lokal- 
producerat hantverk! 

Kom och titta på våra nya fina lokaler. Nu kan 
du köpa både blomman och presenten på 

samma ställe.

  EcoFan finns
nu i Sverige!

Elektrisk fläkt som 
genererar sin egen el.

Fördelar värmen ut i 
rummet i stället för upp 

under taket!
Fläkten utnyttjar värmen från en kamin 
eller spis och producerar sin egen 
energi. Så snart kaminen blir varm 
startar fläkten automatiskt och sprider 
värmen bättre i rummet.

Energiexperten Höglandsbodarna 
060-61 22 87   073-728 25 08 

Jul- 
marknad 

Söndagen den 
29/11 är butiken 

stängd. 

Då finns vi i Ljus-
torps Bygdegård på 
Julmarknaden 15-18 

Nyheter!  
Nu har vi plockat 
fram julsakerna,  
kom och titta!
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Regler för Sudoku

Spelplanen består av ett rutnät om 81 rutor 
som är fördelade på nio vågräta rader, nio lod-
räta kolumner samt nio kvadratiska regioner. 
Varje rad, kolumn och region innehåller alltså 
sammanlagt nio rutor. Vissa av rutorna inne-
håller en förutbestämd siffra, målet är att fylla 
samtliga rutor med en siffra enligt följande 
principer:
* 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.

Vi startar med ett enkelt.  
Facit hittar på sidan 36. 

LYCKA TILL!

Pyssel sidan 
Lös och färglägg! 
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Timrå 
Glasmästeri AB

Bilrutor och 
glasreparationer
Stenskottslagning

Öppet 7.00-16.30
Terminalvägen 6, Timrå
Telefon 57 64 20 

Ryds Glas
i Timrå AB

Fastighetsmäklare Mäklarna
Ann Rydell Hall Köpmangatan 18   TIMRÅ

070-461 08 45              Tel:  57 33 90    

              

Ett nätverk med fler än 100 000 mäklare i 60 länder. 

EN MÄKLARE NÄRA DIG 

Med stark lokal förankring och 

Marknadsföring lokalt och globalt 

Köpmangatan 18 

TIMRÅ

Kostnadsfri rådgivning/värdering om ni funderar på att sälja 
eller köpa bostad. 

Ingen i världen säljer fler bostäder än RE/MAX 

Närmare än någon annan.

Telefon 060-416 56
www.dina.se/timraorten

God jul
och Gott nytt år!
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Höstunderhållning
Panikteatern underhöll med hjälp av lokala förmågor.

Så kom då vinterns första 
snöslaskväder, då gick vi 
och muntrade upp oss med 
teater.

”I HUVUDET PÅ SIXTEN  
OLSSON ”..ja så hette teatern 
som vi fick se och höra Paniktea-
tern från Uppsala framföra i Ljus-
torps Bygdegård den 5 november. 
Manus och text av Carl Zetterström 
i bearbetning av Ronald Bran-
del och Maud Nyberg som även 
var med i föreställningen liksom 
Erik Lidholm som gjort musiken. 
Ytterligare medverkande var P-A 
Strand som spelade Sixten Olsson 
i föreställningen. 

Stressat samhälle
Det började ute i entrén med 
köp av  teater- och fikabiljett 
och sedan lite trevligt mingel 
med bekanta innan insläpp. 
Det var en både allvarlig, rolig 
och mycket hjärtlig kabaré 
med musik och dråpligheter om 
våran vanliga vardag och oss 
vanliga människor. Ett ämne 
dom bl.a. tog upp var hur stres-
sade vi är i dag. Man är stressad 
av för mycket jobb, barn som ska 
köras än hit och än dit, bokade 
semesterresor m.m. Och så finns 
det dom som blir stressade av att 

inte ha någonting att göra- inget 
jobb, inga vänner. Sedan saker 
man säger i ett tanklöst ögon-
blick, sådant som hoppar ut som 
grodor och som kommer tillbaka 
på de mest olämpliga tillfällen 
av ens barn, givetvis högt och 
tydligt så alla hör. 

Vanligast
Dom medverkande, Ronald, 
Erik, Maud och P-A fick förstärk-
ning på scenen vid ett tillfälle av 
lokala förmågor som Ulrika Sjö-
ström , Marie Lundberg och Anna 
Eriksson i en frågetävling om 
vem som var vanligast i Sverige. 

Det framkom att det vanligaste 
var om man hette Johansson 
hade Volvo och schäferhund. 
Första pris var en solsemester 
med familjen och andra pris en 
kylskåpsmagnet! Men, tyvärr 
så var det ingen av våra Ljustorps-
tjejer som prickade in alla tre 
påståendena. Det var hela tiden 
en spontan kontakt mellan dom 
medverkande på scen och publik 
som kändes naturlig och rolig.

God soppa
Före teatern serverades soppa, 
jag frågade inte vad det var för 
soppa men funderingarna runt 
vårat bord var om det inte kunde 
vara potatis och grönsaker 
mixade i älgbuljong? Till det pap-
rikaringar och persilja, gott var 
det i alla fall. Efter teatern ser-
verades kaffe med god kaka. Vi 
var ca 65 personer som sörplade 
soppa, drack kaffe och roades 
av livets dårskap i all enkelhet. 
Dom som ser till att vi får  kultu-
rell underhållning i Ljustorp är 
Timrå Teaterförening och Ljus-
torps Hembygdsförening. Vädret 
hade lugnat ner sig när vi vände 
hemåt, mätta och nöjda med 
denna kväll. Så nu, ut i  varda-
gen igen.

Text: Vivianne Nyman 
Bild: Maud Nyberg, Panikteatern

Märta Rönngren är i full färd med dukningen.  
Besökarna fick både soppa och kaffe med dopp.

Här är de tre Ljustorpstjejerna som fick tävla om vem som var vanligast.  
Marie, Anna och Ulrika.
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I balans         
Gunilla Nordvall 

 Aromamassage 
= örtterapeutisk massage

Medicinalväxter i oljeform används i massagen 
vilket ger en djupare effekt i avslappningen, men-
talt och fysiskt. Återhämtning för kropp och själ!

Öronakupunktur 

Öronljusbehandling
 

30 min massage för 200 kr 
11.00, 11.50, 12.40

Vardagar - ring för bokning
Gunilla Nordvall, Dipl aromaterapeut

060 - 570162 · 070 - 539 49 47
Rikdsgatan 1, Sörberge  · www.i-balans.se

Mobila massören!
Den 29/11 finns jag på 
Julmarknaden där jag 

kommer att sälja present-
kort, öronljus, liniment mm 

Jag masserar i Ljustorp  
1 ggr/månad, boka tid!

 Liselotte Forsberg,  
Dipl. & cert. massageterapeut 

Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå
Mobil: 070-266 89 81 www.mobilamassoren.se 
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Vill du vara en 
del av Ljustorps-
bladets framtid?

Om tidningen ska fortleva 
måste vi vara fler som arbe-
tar. Vi söker datakunniga 
artikelskribenter, sättare, foto-
behandlare mm. 

Vi jobbar i Indesign och du lär  
 

dig en hel del för framtiden om 
du är intresserad av tidnings-
världen.

Kontakta: 
ljustorpsbladet@ljustorp.se 
eller tel. 073-822 41 57

 
  November 
   
    Sön 22 kl.18.00 
 Höstauktion 
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna

    Tis 24 kl. 13.00 
 Medlemsmöte 
 Bygdegården 
 PRO     

    Fre 27 kl.19.00 
 Körgrupp sjunger 
 Lagfors kyrka 
 Ljustorps församling    

    Lör 28 kl.15.00 
 Adventsgudstjänst 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

   Lör 28 kl. 18.00 
 Adventsfika 
 Byalokalen 
 Bredsjöns byalag

    Sön 29 kl. 11.00 
 Cirkelträning/gympa 
 Byalokalen 
 Bredsjöns byalag

   Sön 29 kl 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

    Sön 29 kl. 15-18 
 Tomteland 
 Bygdegården 
 Lj. Idrottsförening

         

  December  

    Ons 2 kl. 19.00 
 Cafékväll 
 Ljustorps församlingshem 
 Ljustorps församling

    Lör 5 kl. 19.00 
 Julfest 
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna

   

 Sön 6 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 6 kl. 12-15 
 Adventskaffe 
 Hembygdsgården 
 Hembygdsföreningen

    Tis 8 kl.13.00 
 Julbord 
 Bygdegården 
 PRO

    Tors 10 kl.16.00 
 Förskolans Lucia 
 Ljustorps IP 
 Ljustorps FSK     

   Fre 11 kl. 18.00 
 Avslut Fritidsgården

    Sön 13 kl. 11.00 
 Familjegudstjänst 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

    Ons 16 kl. 12.00 
  Mitt på dagen -träff 
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Sön 20 kl. 18.00 
 Julmusik 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

    Fre 25 kl. 07.00 
 Julotta 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

    Tors 31 kl. 17.00 
 Nyårsbön 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

    

  Januari

    Ons 6 kl. 15.00 
 Gudstjänst 
 Riibodarnas missionshus 
 Ljustorps församling

    

   Sön 10 kl. 13.00 
 Barnfest 
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna  

   Sön 10 kl. 18.00 
 Gudstjänst 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 17 kl. 11.00 
 Högmässa 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

     Sön 10 kl. 18.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling 
    

Regelbunden verksamhet

     Mån kl. 18.30-21.00 
 Alphakurs 
 Bygdegården 
 Lj. Baptistförsamling

     Tis kl. 10-12    
 Öppet Kyrkis 
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

     Ons kl. 11.00 
 Boule 
 Skönsberg 
 PRO  

     Fre kl 10.00 
 Barnsång 
 Betel 
 Baptistförsamlingen

Aktiviteter  i Ljustorp december-januari
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Hemlagad husmanskost, 
även för avhämtning

Smörgåstårtor

Catering för alla tillfällen

Öppet:
mån-fre 10.30-13.30

minst 2  dagens rätt

Julbord!  
8 december  

Bygdegården kl. 13.00
UnderhållningTage & Börje från Iggesund

Anmälan till Maj-Britt tel. 830 51,  
Barbro tel. 460 32, Harriet tel. 824 21

Boule
Ons 12-15 
Skönsberg   

 
Alla välkomna

Inte medlem, funderar du på att bli det? 
Kom och besök något av våra  

medlemsmöten eller ring Harriet  
Svedlund tel. 824 21 för mer information 

om våra aktiviteter

Nästa 
medlemsmöte 

24 nov. Bygdegården kl. 13  
Höstmöte med bl.a. budget för 2010  

Underhållning ALNÖTEAMET



36

Telefonnummer

Ljustorp
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Rotsjö gård   0611-420 46
Idrottsplatsen  060-821 86 
Biblioteket   070-191 65 10 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 070-28 83 147
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  073-077 71 58
Fritids    060-821 47
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  060-821 38

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage) 070-325 76 90
Ljustorps Taxi  070-288 47 46
    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
Lantbrevbärare Timrå  060-57 34 31 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  060-59 21 60
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20
    060-822 70

Öppettider

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

Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14

Humlans Slöjd 
Tors-Fre 14-17 Lör-Sön 11-14

Rotsjö Gård (gårdsmejeri,café,gårdsbutik) 
Lör 12-16

Kansli IP
Jämn v. mån: tis, fre 8-12. Ojämn v. mån, tis: 8-12

Pastorexpedition Ljustorp
Ons 10-12 
Övrig tid Pastorsexpedition Söråker

 

   

Ljustorps information

Facit Sudoku

Företagsfrukost!
7/12 kl 8.00-9.30

Bygdegården

Alla företagare är välkomna!
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Influensatider 
Nu erbjuds barnen på Ljustorps förskola vaccinering

Nu får barnen på Ljus-
torps förskola vaccinera sig 
mot svininfluensan.

Förskolan har fått en lapp från 
barnavårdscentralen med tider 
då barnen är välkomna för att 
få sin spruta. Tiderna går efter 
födelsedata, så den här veckan 
är det barn födda under våren 
som står på tur. Barnen får den 
första av två sprutor nu. Den 
andra sprutan ska tas minst tre 
veckor efter den första. 

Plåster och present
När man kommer till barna-
vårdscentralen får man en blan-
kett som man ska fylla i. Man får 
svara på frågor om man har olika 
sjukdomar eller om man har feber 
vid vaccinationstillfället. När det 
är klart är det dags för sprutan. 
Maria Svensson jobbar på bvc 
till vardags, så många av barnen 
känner igen henne. Hon småpra-
tar lite grann och lägger sedan 

sprutan med van hand. Barn 
mellan 3 och 12 år rekomenderas 
halv dos, det vill säga 0,25 mil-
liliter. Efter sprutan får man ett 
plåster och en liten present. 

Biverkningar
Efter vaccineringen kan man få 

olika biverkningar. De vanligaste 
är att man får en lokal reaktion 
med rodnad, svullnad och ömhet. 
Man kan också få influensalik-
nande symptom som feber, illa-
mående och huvudvärk. 

Text & bild: Sara Östman

Emil Östman tyckte inte det gjorde ont alls att få en spruta.



Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

VVVVåååååååååra annonsööörer gööör tiiiiddddddddniiiingen möööjjjjlllllllliiiig!!!!VVVVåååååååååra annonsööörer gööör tiiiiddddddddniiiingen möööjjjjlllllllliiiig!!!!
Dom stöder oss,,,,, stöd dem...Dom stöder oss,,,,, stöd dem...

Baptistförsamlingen 
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz Motor 
Butik Vitamin
Bygdegårdsföreningen
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Ebbas lunchbar
Energiexperten
Entreprenör Timrå
Hofmann tandläkare 

Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
I balans 
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Martins Service
Mobila massören

Monicas
New Fashion
NL Maskinskydd & Service
Norrskog 
PN Montage
Rialp  
Primaskog 
Remax Mäklarna 
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik 
Stavre Grus
Söråker Motor Center


