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UTGIVARE:     LJUSTORPS SOCKEN EKONOMISK FÖRENING 

I det här numret:

1/06

Pimpeltävling Röjesjön 
11/3

Stötta våra annonsörer! 
Vi vill uppmana alla er Ljustor-
pare att stötta alla företag som an-
nonserar i Ljustorpsbladet. Det är 
dom som gör att tidningen kan 
överleva. Visa att ni ser annonsen 
och stöd dem! 

Medelpad Classic Ski 
5/2

Vårt eget Vasalopp, stötta 
åkarna och heja efter banan. 
Start på Bredsjöns is klockan 
10. Ljustorps församling håller 
kort andakt i Bredsjöns gamla 
affär klockan 10. 
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KOMMANDE TIDNING
Nästa tidning 25/3 

Stoppdatum 3/3
                        Stopp                   Utskick
Nr 3                     5.5                       27 maj 
Nr 4                     7.7                       29 juli 
Nr 5                     8.9                       30 sep 
Nr 6                     10.11                   25 nov

Abonnemang för Ljustorpare 

Pris Exkl. moms Inkl. moms 

Hel A4 660:- 825:-

1/2 A4 330:- 413:-

1/4 A4 165:- 206:-

Radannons   35:-   44:- 

Pris Exkl. moms Inkl. moms 

Hel A4 2.640:- 3.300:- 

1/2 A4 1.320:- 1.650:- 

1/4 A4    660:-    825:- 

1/8 A4    330:-      413:- 

Radannons    141:-    176:- 

Abonnemang för 6 nummer

Pris Exkl. moms Inkl. moms 

Hel A4 2.200:- 2.750:- 

1/2 A4 1.100:- 1.375:- 

1/4 A4    550:-    688:- 

PRENUMERATION 
Tidningen delas ut gratis till alla som bor i 
Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen kan 
prenumerera för 150 kronor per år. 
Sätt in pengarna på PG 86 11 24-6 och skriv 
prenumeration, ditt namn och adress så kom-
mer tidningen.  

Obs!!!
Som medlem (insats + årsavgift) i  

Ljustorps Sockenförening har  
Ni 10 % rabatt på annonskostnaden. 

Enstaka annonser

ANNONSPRISER 2006

Information till annonsörer 
Tänk på att posta, mejla eller lämna allt materi-
al i tid. Tänk på att originalets utseende påver-
kar det färdiga resultatet.  

Om du eller någon du känner skulle 
vilja medverka eller skriva i tidning-
en, så hör av dig. Vi vill gärna täcka 
upp det mesta som händer i bygden, 
men tiden räcker inte alltid till. Vi är 
tacksamma för all hjälp och alla bi-
drag som vi får. 

Ljustorpsbladet
Ljustorps Sockenförening 
Besöksadress: Ljustorps Handel/Bygdekontoret 
Postadress: Öppom 110,  860 33 BERGEFORSEN 
e-postadress:       ljustorpsbladet@ljustorp.se  
                            sockenforening@ljustorp.se  
Webbadress:       www.ljustorp.se/ljustorpsbladet 
PG 86 11 24 –6 
Org nr: 76 96 00-9476 

Ny redaktion 
Det här är första numret som vi har helt nya 
ansvarig på Ljustorpsbladet. Vi har bytt både 
redaktör och tryckning. Vi vill be om ursäkt 
för eventuella missar som vi kommer att göra. 

Distribution
Slättmon,Västansj,Bredsj,Uddefors: Göran Andersson 845 12 
Lagfors, Åsbacken: Lea Hörnström 810 50 
Fuske: Fuskbäckens byalag 
Lövbrergsvägen, Edsta-Jällvik-Bjökom: Kjell Sjödin 820 31 
Skäljom-Edsåker-Aspåm: Hans Öberg 57 56 26 
Lögdö, Riibodarna-Masugnen: Björn Andersson 820 74 
Prästsv,Höglandsv,Mellberg,Kyrkb: Pernilla  Sjöström 82434 
Öppomsvägen, Hamrevägen: Erland Nordström 823 19 
Skälljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: Herbert Svedlund 83079 
Åsäng mot Viksjögränsen: Mjällådalens byalag 

Ring er distributör om ni inte fått tidningen... 

Ansvarig Utgivare
Tina Tjärnberg 060-831 17 
Redaktör
Lena Liljemark 060-824 13 
Artiklar
Lena Liljemark 822 22 & Olof Ulander 822 40 
Annonser
Tina Tjärnberg och Lena Liljemark 

REDAKTIONELL INFORMATION 



dare och kommunen stö-
der vår ansökan och har 
nu begärt in svar från 
forskarna på Språk– och 
Folkminnesinstitutet. Vi 
fortsätter att leva i för-
hoppningen att vi ska 
kunna bli Ljustorpsbor 
även hos posten. 

Nytt på bygdekontoret är 
att ”Träffpunkten” kom-
mer att sitta och ha verk-
samhet där två gånger 
per månad. Se sidan 30 
för mer information. 

Mitt i  kylan !  

Bredband 

Ljustorps sockenförening 

Nu sitter vi här mitt i ja-
nuari och väntar på att 
det ska komma lite vär-
me och vår till oss igen. 
Fast först ska vi natur-
ligtvis ta och njuta av 
den fantastiska skidåk-
ningen som Ljustorp har 
att erbjuda. Apropå skid-
åkning så har vi snart ett 
av Ljustorps störts arran-
gemang, nämligen Me-
delpad Classic. Ett tillfäl-
le när bygden syns bland 
media, åkare och publik. 
Ett fantastiskt bra arran-
gemang av Ljustorps IF 
och deras medarrangörer. 

Andra bra och uppmärk-
sammande arrangemang i 
Ljustorp är ju vår fina 
teaterverksamhet, som 
uppmärksammats i me-
dia. Se även artikel i 
Ljustorpsbladet på sidan 
18. Det är med glädje 
som ljustorpare man lä-
ser sånt i lokalpressen. 

Ljustorps nya stolthet 
”Ljustorps handel” rullar 
vidare och kan nu även 
erbjuda nybakat bröd. 
Det är kanon att vi har en 
affär i byn igen. 

Vi vill också passa på att 
gratulera Leif Nygren 
som blev årets företagare 
i Timrå. Det tycker vi vi-
sar på att det går att be-
driva verksamhet i gles-
bygd, se artikel sidan 2 

Postortsfrågan rullar vi-

Lena Gröning har slutat på Bygdekontoret 
och gått vidare till nytt jobb i Birsta. Vi 
önskar henna alla lycka till! 

Under våren är det istället Lena Liljemark 
som arbetsprövar  på bygdekontoret i vän-
tan på en mer permanent lösning. Hon kom-
mer framförallt att arbeta med Ljustorpsbla-
det och bygdekontorets utveckling. 

Öppettider tills vidare: 
Mån-Fre 10-11 

Äntligen börjar det lossna på bred-
bandsfronten. Vi kan med glädje kon-
statera att stora delar av Ljustorp får 
tillgång till bredband i månadsskiftet 
februari/mars. För mer information läs 
artikeln på sidan 28. 

Vi tackar kommunens politiker och 
tjänstemän för deras engagemang att 
täcka in hela Ljustorp! 

Syfte  
Föreningen skall verka för 

att skapa de bästa förut-

sättningar för att leva och 

bo i Ljustorp 

Lena Liljemark: Ordf 
Christer Nyman: V. ordf 
Olof Ulander: Kassör 
Anna Olsson: Sekr. 
Tina Tjärnberg-Forslund 
Suppleanter: 
Åsa Magnusson 
Cecilia Englund 

Styrelse 

Årsavgifter 2006 
Enskild: 75:- 

Familj: 100:- 

Organisation: 200:- 

Insats 
 Enskild: 100:- 

Organisation: 300:- 

Insatsmedlemskapet är per-
sonligt och betalas en gång 
sen tillkommer årsavgiften 

varje år. 

Kontakta oss  
Ljustorps sockenförening  

Lövberg 102, 860 33 Ljustorp 
Tel: 822 22,  PG 86 11 24-6 

Org. Nr: 76 96 00-9476 
sockenforening@ljustorp.se 

www.ljustorp.se/sockenforening

Bygdekontoret  
Ljustorps Handel, Tel 824 13 
bygdekontoret@ljustorp.se 

www.ljustorp.se/bygdekontoret 

www.ljustorp.se 

Bygdekontor 
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Leif Nygren i Fuske blev i 
november utsedd till årets 
företagare i Timrå. Årets 
företagare är en utmärkel-
se som delas ut av Företa-
garna i Timrå. 

Motiveringen till priset är 
bland annat: ”Leif Nygren 
har som VD i familjeföreta-
get EAB Norrland AB och 
som familjejordbrukare visat 
hur han med stark framtids-
tro kunnat skapa ett bety-
dande företagande i gles-
bygd.”  

Leif Nygren är dels VD och 
delägare i industriföretaget 
EAB som ligger i Fuske. 
EAB är ett familjeföretag 
som levererar och installerar 
garageportar, lagerinredning 
och hallbyggnader i stål. 
Leif äger EAB tillsammans 
med sin fru Gullwie och sin 
bror Per Nygren. Leif jobbar 
som VD och som försäljare. 
Kontoret ligger i Fuske all-
deles vid Leifs bostad. 

Familjen driver också 
skogs– och jordbruket Gull-
ängen. Där man just har av-
slutat en ombyggnad av la-
dugården som nu rymmer 60 
dikor.

Leif berättar att det var 
många känslor som kom när 
han fick reda på att han bli-
vit utsedd. –Det är väldigt 
hedrande och alltid roligt 
med en klapp på axeln. 
Samtidigt tycker jag inte rik-
tigt att jag är värd priset. Det 
finns så många företag och 

företagare i Timrå som jag 
tycker förtjänar det mer. Dess-
utom är det ju inte bara jag 
som ligger bakom att företaget 
går bra, det är ju tack vare alla 
delägare och bra personal.  

Leif berättar att det är många 
som uppmärksammat att han 
fått priset och kommit fram 
och gratulerat. –Jag tror att det 
kan ha marknadsföringsmäs-
sig betydelse för både vårt fö-
retag och Ljustorp.

Leif berättar att han försöker 
hålla isär yrkesrollerna med 
de både företagen. –Jobbar jag 
på EAB, då försöker jag att 
inte vara bonde. Många av 
mina affärskontakter har nog 
inte vetat av att jag dessutom 
driver jordbruk.

-Jag har ju fördelen att bo på 
landet, säger Leif. Jag går ut 
hemifrån och går in på kon-
kret på en minut. Jag kan gå ut 
på ägorna och göra mitt, utan 
att det är något konstigt med 
det. Jordbruket är min av-

koppling och det ger mig 
oerhört mycket. Jag är ju 
egentligen en bondgrabb som 
alltid har velat bli bonde, så 
det är det som ligger natur-
ligt för mig. Det har varit 
mycket mer slitsamt att ge 
sig in i industrivärlden, där 
vare sig jag eller familjen har 
några traditioner. 

Frågan som vilar på ens läp-
par när man pratar med Leif 
är ju om han har någon fri-
tid. - Leif skrattar och säger 
att det tycker han att han 
har. -Jag försöker hålla fasta 
arbetstider och åker alltid på 
semester. Sen är jag ju aktiv i 
Betel, vilket också tar myck-
et tid. 

Leif avslutar med att säga att 
han hoppas att en sån här sak 
kan leda till att andra törs 
satsa och driva företag på 
landsbygden. Dessutom är 
det ju förhoppningsvis re-
klam för Ljustorp, när det 
skrivs i dagspressen. 

Årets företagare i Timrå 
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Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller till 5/3 

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

Adress: Öppom 110, 860 33  Bergeforsen, Tel: 060- 820 40, fax: 820 50, 
e-post: ljustorpshandel@ljustorp.se, we bbsida: www.ljustorp.se/ljustorpshandel 

Hög servicenivå 
Lyhördhet 
Entusiasm

Hemsändning
Tel: 820 40 

Leverans torsdag efter  klockan 12.00 
Beställning torsdag senast klockan 12.00 

Nybakat 
Nu har vi nybakat i butiken. Kom och njut 

av vårt bake-off bröd. Hör av dig om du har 
fler önskemål på sorter! 

Baguetter, kanelsnäckor,  
wienerbröd 

Polarkaka 
Familjepack, 525g 

Ord. Pris: 43,80 

Löviktsgodis 

Ord pris 7.90/hg 

Coca-Cola
2 L exkl pant 

Ord. Pris: 19.90 

30:-

5.90/hg 14.90

Vi har även 
Refillkort till mobiltelefonen 
Oljor, spolarvätska och glykol 

2 för 
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Julkonserter i Ljustorp 

Program-
met inne-
höll en 
blandning
av profana 
julsånger
och sånger 
av mer 
sakral typ. 
T ex Gläd 
dig du 
Kristi brud, 
Bella Not-
te, Ros ut-
sprungen, White Christmas. Som 
näst sista stycke sjöngs Adams 
julsång med Roland som solist. 
Därefter skedde uttåg till ”vi öns-
kar eder alla”. 

Betels julstämning  innehöll en 
variation av julberättelser, kören 
Sångarna, psalmsång och Ljus-

torpsbälgarnas dragspel. Bland 
annat lästes julevangeliet ur den 
gamla översättningen. En trio be-
stående av Håkan Nygren, Anna 
Nygren och Gullwie Nygren 
sjöng några vackra flerstämda 
sånger tillsammans. 

Bilder och material: Olof Ulander 

Ljustorp kan ståta med två 

julkonserter i juletid, vil-

ket är fantastiskt. Den 18:e 

december var det julmusik 

i Ljustorps kyrka och den 

10:e december var det jul-

stämning på Betel. 

Ljustorps kyrka var välbesökt 

under julmusiken i år. Kören 
överraskade med en ny ton och 
konserten livades upp med 
många nya sololister. Under 
året har det kommit till flera 
nya medlemmar till kören, både 
yngre och äldre personer, vilka 
alla bidragit till förnyelsen.  

Ny var även prästen Peter Pers-
man som hälsades välkommen 
av Freja Tjärnberg, ordförande i 
kyrkorådet. Lövbergarna deltog 
också med sång och musik. 

Löbergarna i julskrud under konserten i Ljustorps kyrka 
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Vi vill här tacka
fam. Eriksson på 
Prästbordet för 

mjölken
dom skänkte till 

julgröten på 
Tomteland

första advent -05.

Till alla ledare för dom olika sektionerna i 
föreningen. Glöm inte att lämna in 
aktivitetskorten senast  1 februari 

              Årsmöte Ljustorps A-lag 
   Föreningen har årsmöte sön.               vann MetcoCupen 
           den 19 februari                       div.2 herrar 
                kl 18.00           den 15/1-06 

        i möteslokalen på IP.                        Grattis 
                 Välkommen

               MEDELPAD  CLASSIC  SKI
                                             DEN 5 februari 

                                            Start  kl. 10.00 

Inf. BSK, kansli: 060-579898 eller www.svenskidrott.se/y/bergeforsenssk  skidor 

PIMPEL-
TÄVLING
Röjesjön

den
11 mars 

Kl. 11-14 
Se vidare 

affischering

LjustorpsIF arrangerar en 
ledarskapsutbildning för barn 
och ungdomstränare i fotboll. 
Även du som redan är 
tränare/ledare är välkommen att 
delta. Utbildningen är 
kostnadsfri, 20-30 lektions- 
timmar och hålls i Ljustorp. 
Intresserad? 
Kontakta Tina T. Forslund,
070-355 63 34, 060- 831 17

Ljustorps IF
  Mellberg 3107  86033 BERGEFORSEN

Tel. 060 821 86, 824 03, 
  070 34 00 117, 070 2983184 

www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com 

    Ljustorps IFs Minnesfond.
  Gåvor som skänks till denna fond går till föreningens 
ungdomsverksamhet.  
När Ni vill använda Er av denna fond så ring till  IF-kansli
060 82186. 
           Sätt in valfritt belopp på  

postgiro 374020 6

5.



När tomten var i antågande rik-
tades allas uppmärksamhet mot 
dörren. Barnen tittade nyfiket 
på tomten. När tomten började 
dela ut godispåsar vågade där-
emot även de mest tveksamma 

Centerkvinnorna höll den 8 ja-
nuari sin traditionsenliga barn-
fest. Den här gången var det 59 
år sedan starten.

Efter välkomsthälsning 
av Ulla-Britt Ulander var 
det dags för Åsa Magnus-
son att läsa en saga för 
barnen. I år var det Elsa 
Beskows saga Solägget. 
En aktivitet som uppskat-
tades av barnen. 

När Lövbergarna spelade 
upp blev det snabbt fullt 
på dansgolvet. Lövber-
garnas Leif Edström pra-
tade mellan jullåtarna och 
sjöng inspirerat. 

Det dansades till diverse 
jul– och sånglekar som t 
ex ”Små grodorna”. Både 
barn och föräldrar deltog 
glatt i ringdanserna. 

barnen samlas framför tomten.  
Ett bra och barnvänligt arrange-
mang som uppskattas i bygden. 

Ljustorp dansar ut julen 

6.

Bilder och material: Olof Ulander 



Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 149 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - 1 
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif 
ljustorpsif@telia.com  

BOKNINGSTELEFONER: 
060 82186,  fax/tel. 060 824 03 ,  070 298 31 84 Vivianne  

Anläggning  070 34 00 117 
Vaktmästare 070 28 83 147 

Vad händer med Bygdegården under 2006 
1.     Vi har halva väggen mot vägen som skall isoleras och spönas om. 
2.     Planering runt affärsbygget. 
3.     Handikappanpassning av ingång till fritidslokalen. 
4.     Sänkning av dränering och isolering av grunden. 
5.     Försköna utemiljön. 
Som synes finns det en hel del att göra, i vilken ordning får ekonomin och tiden bestämma. 

Ljustorps Bygdegårds Ek.för. önskar alla Ljustorpsbor och hyresgäster ett 
Gott Nytt År 

Vi tackar Carl-Jean Westerlund för att han lånade ut marken bredvid Bygdegården för uppställning av 
baracker, förråd  och byggmaterial under byggtiden av affären. 
Mvh   Ljustorps IF, ordf. Christer Nyman. 

Fritidsgården informerar 

Tisdagarna: Fritidsgården
Jämn vecka kl 17.30 – 19.30: årskurs 4 – 6
        V. 6 jobbar vi med siluetter och färg-  
        sättning av draperier till fritidslokalen 
Ojämn vecka kl 17.30 – 19.30: årskurs 1 – 3 
      v. 7 jobbar vi med siluetter och färg-   
        sättning av draperier till fritidslokalen 

NYTT! Vi gör ett uppehåll med fredagskvällarna 
och provar en ny verksamhet på torsdagarna! 
Torsdagar: Skolans gymnastiksal 
Kl. 17.30 – 19.00: årskurs 1 – 6 
Vi börjar med innebandy för att sen fortsätta 
med fotboll och lekar . 
Kl. 19.30—21.00:  årskurs 7 och uppåt 
Vi startar med innebandy och bestämmer sen till-
sammans vad vi fortsätter med under våren. 

Låg och mellanstadieeleverna jobba-
de ihop ca 900 kronor på julmarkna-
den!!!! Superbra jobbat!!!!

Ett stort tack för juldagskollekten 
som vi fick i bidrag av Ljustorps 
församling. 

Under vårterminen ska vi arrangera 
en resa till Paradisbadet i Örn-
sköldsvik. Vi kommer att lämna ut 
information via Ljustorps skola och 
via affischering. 

Varma hälsningar, Magnus, Tina, Åsa, Marlene, Anna

7.



Idrottsföreningen ordnade tradi-
tionsenligt Tomteland på Bygde-
gården den 27 november. Redan 
i entrén möttes publiken av före-
ningens lotteri med Karl-Erik 
Lindgren som tomte. Tomteland 
besöktes av en stor publik och 
stundom var det trångt om salig-
heten.

Evenemanget öppnade kl 15 med 
sång av kyrkokören under led-
ning av Agneta Granlöf. Kören 
var väl uppsjungen efter att ha 
sjungit på adventsgudstjänsten i 
kyrkan. Man sjöng bl a ett kort-
potpuri på julsånger. Publiken 
njöt och insöp julstämningen un-
der uppträdandet. 

I köket var det full fart. När be-
sökarna hade handlat sig trötta 
kunde man ta en paus och äta lite 
gröt. Inger Andersson levererar 
skinksmörgåsar. Maj-Britt Fors-

Affären bjöd även på glögg och 
pepparkakor. Vilket uppskatta-
des av besökarna. 

Bilder och material: Olof Ulander 

ström frestar med en ge-
nerös tallrik av den goda 
gröten till besökarna. 

Senare på eftermiddagen 
uppträdde även Ljus-
torpsbälgarna och spelade 
julsånger.

För shopparna fanns det 
ett stort utbud att välja 
bland. Bröd och hantverk 
som smide, keramik, tras-
mattor, julpynt, sömnad 
mm. 

Även Ljustorps stolthet 
den nya affären firade 
med julstämning. Ljus-
torpsbälgarna spelade i 
entrén, när dom inte uppträdde på 
Tomteland. Veronica Hägglund, 
för dagen i kassatjänst, och de 
andra affärsinnehavaren hade an-
tagit tomtestilen dagen till ära. 

Tomteland succé igen! 

Maj-Britt Forsström, Marianne Blom och Inger An-
dersson som tittar fram. 

8.

Krister och Monika Landberg från Viksjö säljer sina alster  på Tomteland 
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      Geonorr
                                      Jordankartjänst i Sundsvall 

Ring och hör! 
Geonorr Jordankartjänst 
Bredsjön 155 
860 33  BERGEFORSEN (Ljustorp) 
Håkan Josephsson      070-530 60 50 Bredsjön 
Stefan Edström           070-631 70 00 Åsäng 

Vi borrar och spräcker sten! 

Vi monterar jordankare! 
                     

Även mark och miljögeoteknik! 

N                         F 
U    Ä                  Ö 
       V                  R 
       E 
       N    B            
              R 
              U           B 
              N           E 
              N           R 
              S     +     G 
              B           V 
              O           Ä 
              R           R 
              R           M 
              N           E 
              I 
              N 

Välsittande Dam och Herrkläder för vuxna.  
Vi har också damunderkläder med bra pass-

form.  
Storlekar från 36 - 52, även 20-serien 

Uppläggning av dam- & herrbyxor ingår 

Åk förbi Söråker mot Tynderö, vid Skäggsta 
tag vänster 100 m mot Rosböle. 

        OBS.             
Bra servicemöjligheter genom att 

butiken kommer hem till Dig.  
Ring och boka. 

Öppet Lördagar 11.00  -  14.00 
New Under                                 Tel/Fax: 060-416 94 

Annelie Johansson                      Mobil 073-778 65 26 
Skäggsta 2924,  860 35  SÖRÅKER 

Klädbutiken 



Gunilla Mohlin  organiserade 
som vanligt  skolans Luciafiran-
de i kyrkan. Årets Lucia heter 
Natalie Lodell från Bredsjön. Lu-
ciaförberedelserna skedde på läk-
taren, vilket gav tillfälle att stu-
dera och kommentera den till-
strömmande publiken i lugn och 
ro. Många hade samlats för att 
fira Lucia. När alla hade kommit 
kunde tåget formera sig med Lu-

cia i täten och tåga fram i kyrkan. 

På plats framme vid altaret sjung-
er luciatåget sina traditionella 
sånger. Luciatåget sjöng 
”Advent” i vacker stämsång och 
Lucian själv sjön solo i ”Lille 
timmerman”. Pojkarna som be-
stod av 2 stjärngossar och resten 
tomtar gjorde en fantastiskt sång-
insats under Staffansvisan. Tom-
tarna satt annars på golvet fram-

för luciatåget. Dt var ett mycket 
stämningsfullt framträdande 
med fantastiskt fina sånginsat-
ser av ungdomarna. När belys-
ningen dämpades under ”Det 
finns ljus”, så blev det oerhört 
mäktigt. 

Det var många barnaögon, som 
intresserat följde allt som hän-
de. Pastorsadjunkt Benny Run-
sten "krönte" Natalie Lodell 
som Lucia genom att överlämna 
ett halssmycke som han med 
hjälp också fick på plats. Benny 
Runsten höll sedan en kort be-
traktelse över Lucia och ljuset. 

På eftermiddagen underhöll lu-
ciatåget även på Ljustorps Han-
del. Där skönsången uppskatta-
des av dom som handlade. 
Handlarna var oerhört tacksam-
ma för besöket och hoppas att 
det ska bli en tradition i framti-
den.

Foto och material: Olof Ulander 

 Stämningsfull Lucia 

Till höger: 
Wilma Pers-
son njuter av 
luciafirandet 
i Ljustorps 
kyrka. 
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Hökarvägen 16 

2-takts Oljor       Bromsbackar 
 Variator remmar             Vajrar  
 Tändstift                   Elektriskt 

Servar och reparerar 
Alla märken 
Reservdelar 

GALLERI KICKI 
Original, litografier, skulpturer och 
glasänglar. Kända konstnärer såsom: 
Jöran Nyberg - Bengt Åberg -Lena 
Sellstedt -Eeva-Liisa Holappa Jons-
son -Sofia Rustan -Mattias Rustan-
Per Julius -Kaj Bernstonde m fl. PS 
Lena Sellstedt har nu tre litografier 

Tar emot inramningar av både 
gammalt och nytt. Har 700 ramar 
att välja mellan samt ca 400 passe-

Välkomna in och besök oss på! 
Medborgargatan 41 i Skönsberg 

060-43066, 070-6045193, 070-6648204 

Skidskola 
Torsdagar        18.15 uppvärmning 

                        18.30-19.30 träning 

Åldersindelade grupper. Barn under 7 år 
får ta med föräldrarna. Efteråt fika i 

Skidstugan. 

Avslutningstävling i Hamre 17/3 

Lj IF: Katarina Bergfors 65 00 611 

Skänkes
Dvärgkanin ungar klara för leverans. 2 
bruna och 1 svart. 

Telefon 821 00 Åsa, säkrast helger 

Grattis!
Marie Söderström på 12 års-

dagen den 25 januari.  
Mamma, Hans och Carl 
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Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet.

Ljustorps minnen ! 

Bild nr 11403.
Det finns mycket få äldre bilder som 
visar hur man firade sin jul i Ljus-
torp. Den här bilden är hämtad från 
familjen Larsson i Tuna. Bilden är 
kraftigt skadad men visas ändå där-
för att den är så ovanlig. Fullstor 
julgran som vi använder den till jul 
började användas i mitten av 1800-
talets överklasssverige. Bilden är 
tagen ca 1920 i familjens gård i 
Tuna by. Julgranen är smyckad 
med stearinljus, pappersflaggor från 
många länder (det var fred igen ) 
och glitter. Blomman på bordet är 
en julkaktus. Elektriskt ljus i taklam-
pan var en nymodighet 1920 och 
strömmen kom från Edstabäcken. 
Bilden är väl exponerad och hela 
rummet är upplyst från vänster. Lju-
set kommer troligen från magnesi-
umpulver som antändes när det var 
dags, en ganska besvärlig procedur 
som säkert är en förklaring till att vi 
har så få inomhusbilder från den 
mörka årstiden från denna tid. Per-
sonerna på bilden är fr v Wilhelm 
Larsson, Mary Larsson?, Lars-Erik 
Larsson, okänd, Gunnar Jansson, 
Emma Wigg, Hilding Larsson. 

Bild nr 11625.
Bilden är tagen på 1930 talet av Bror 
Berg i Uddefors och visar Hugo Bredin 
på cykel på en kanske vårvinterväg. 
Hugo har benlindor under raggsockorna 
och rejäla kängor. Kavajen ser ut att 
vara av vanlig typ utan speciellt foder. 
Han var tydligen van att vara ute och 
tålde uppenbarligen uppenbarligen väd-
ret utan överrock/tröja eller handskar. 
Däcken saknar dubb eller kraftigare räff-
ling, vilket framgår av en förstoring. Det 
borde därför ha krävt sin man för att i 
väglaget på bilden hålla cykeln på rätt 
köl. Cykeln har bara det mest viktiga för 
att ta sig fram, pump och reparationsväs-
ka som troligen skulle göra det möjligt 
att laga en punktering. Lite oväntat sak-
nas en pakethållare. Lampa, generator 
och ringklocka saknas också. 

Kolla in fler månadens bilder på www.ulander.com/ljustorp 



Rean pågår för fullt 

50 - 70 % 
på allt 

Ej strumpor och underkläder

Och..
Vårnyheterna börjar droppa in.

          

Välkommen!                
   

Glöm ej! 
Inlämningsställe för kemtvätt   

    Pensionärsrabatt 

Öppet:
 vardagar 10 - 18,   lördagar 10 - 14 

Köpmangatan 47   
Tel & Fax 58 07 80

En aning personligare 

Begravningsbyrån med det personliga engagemanget 
finns för Dig alla dagar. Vi har jour kvällar och helger
så Du när oss även då om Du behöver vår hjälp vid  
ett dödsfall. 
På begravningsbyrån hjälper Inger, Robert eller  
Torbjörn Dig när det gäller begravningar och Linda  
tar hand om enklare bouppteckningar.  
Vi samarbetar även med juristfirman Kirsi Bolund  
när det gäller mera avancerade bouppteckningar och 
övriga juridiska frågor. 

Välkommen till oss! 

Hässjö Begravningsbyrå
Köpmangatan 38 i Timrå 

Tel 400 63 (även jourtel) 

Vi har även kontor, Agenda Begravningsbyrå,  
i Sundsvall och Fränsta 

            
                Av SBF auktoriserade begravningsbyråer 

Hos mig kan du ändra nya och gamla kläder: jag by-
ter blixtlås i Jackor och byxor mm , samt fållar upp 
byxor och kappor. Vill du ha något nytt uppsytt så 
syr jag alla sorters kläder. Fundera inte utan kom in 
så ger jag kostnads förslag .jag finns hos Petterssons 
skor en trappa ner i Sörberge. 

MINA ÖPPETTIDER  
MÅN – TORSDAG  10.00-17.00 
FREDAG                   10.00-16.00 

Vill du nå mig på telefon så ringer du : 
Marianne Nyberg 070-213 46 13

Byggbutiken Timrå

”Din lokala byggvaruhandel” 
Vi har det Du behöver inom bygg...

Pellets 6 mm Bionorr 
Pellets 8 mm Skellefteåkraft 

16 kg Påsar 
600 kg säck 

Nu har vi även börjat med VVS 
Sågade och hyvlade trävaror 

Låna gärna vår släpvagn 

Terminalvägen 6, Timrå 
Tel 060-57 10 50 

Öppet vardagar 8.00 - 17.00 
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Ljustorpsprofil nr 2 
Gertrud Eriksson född Åkerlund 
födelsedatum 330503 

För att infria varannan damernas, 
uppsökte jag Gertrud på Björnback-
en, Rundbacken i en varm gästvänlig 
stuga i vintrig miljö. Hon föddes fak-
tiskt i Örasjön och flyttade vid 6 års 
ålder till Rundbacken med föräldrar 
och tre syskon. (Harald, Allan och 
Ingegerd). Försörjningen var ej lätt, 
men pappa Wilhelm band kvastar 
och sålde sill bl a och mor Vida sköt-
te kor och getter, som gav ost och 
mjölk i avkastning. 1939 opererades 
moderna för struma på Sollefteå 
sjukhus och Gertrud fick härbärge 
hos morbrodern i Lucksta nåt halvår. 
Skolgång sedermera, 4 år i Ås skola 
och 2 år i Bredsjön. Slutade grund-

skolan vid 13 års ålder och jobbade 
som piga i Matfors och hembiträde i 
Granlo. Dessutom hanns fortsätt-
ningsskola med i ca 6 månader. 
Drabbades av difteri och blev isole-
rad på sanatorium som enda fall i 
Västernorrland. Fattigt hemmavid bl 
a skänkte Rädda barnen i Stockholm 
kläder till familjen via kontakt med 
en morbror. Gertrud som alltid varit 
en arbetsmyra och aldrig arbetslös 
fortsatte hembiträdesjobben i 5 år. Bl 
a jobb på Café i Åsäng. Målsättning-
en har varit att läsa sig allt som hon 
inte lärt sig hemma. Körkort sedan 
1957, många hobbies som korgmål-
ning, växtfärgning, näverjobb mm. 
Gifte sig 1967 med Sven Eriksson. 
Änka 1998. Har alltid värnat om 
hembygden och är sedan 4 år bosatt 
på Rundbacken sedan hon definitivt 
lämnat lägenheten i Skönsberg. Ger-
trud har varit SCA under sina 43 sis-
ta år av arbetslivet. Deltar i studie-
cirklar som hembygden. Aktiv i bya-
laget, hembygdsföreningen och vär-
nar om fiske, fjäll och naturen över-

lag. Ett fritidshus i Hälsingland för-
gyller även hennes tillvaro. En glad 
och positiv kvinna i alla bemärkel-
ser. Systern Ingegerd bor granne och 
syskonsämjan kan ej bli bättre.

Av: Torsten Byström 

ALPHA
- en chans att utforska meningen med livet 

En Alpha-kurs ger dig möjlighet att  
diskutera och utforska grunderna i den 
kristna tron. En kväll i veckan under 10 
veckor träffar du andra nyfikna i en  
avspänd miljö där inga frågor är för  
svåra ...  eller för lätta.  

Plats: Bygdegården; Dag och tid: bestäms med deltagarna 
Anmälan och frågor senast 19:e februari till Magnus Isaksson 
telefon 82 222 eller 070-660 82 40. Alphagudstjänst i Betel 
19/2 kl 18.00. 

www.alphasverige.org 
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ällman är sjukskriven. Från och med nästa vecka kommer Stig Falk före detta kyrkoherde i 
Sveg att vikariera på tjänsten. Komminister Torsten Berglund tjänstgör även han i pastoratet 
på timtid. Benny Runsten fortsätter naturligtvis som pastorsadjunkt. 

               LJUSTORPS FÖRSAMLING INFORMERAR 
  www.svenskakyrkan.se/hassjo/ 

22/01 -06      Gudstjänst Ljustorps kyrka kl 18.00 Pernilla Stennek, Seth Hägglöf 

29/01             Familjemässa Ljustorps kyrka kl 11.00 David Fällman,Peter Persman, Agneta Granlöf 
Feb
5/2                 Medelpads Ski Bredsjön kl 10.00Peter Persman, Agneta Granlöf 
12/2               Gudstjänst Ljustorps kyrka kl 11.00 Pernilla Stennek, Agneta Granlöf 
26/2               Högmässa Ljustorps kyrka kl 11.00 Peter Persman, Agneta Granlöf 
                      Kaffe och semlor i församlingshemmet 
Mars
12/3               18.00 Mässa i Taizéton Ljustorps kyrka, Peter Persman, Agneta Granlöf 
26/3               11.00 Familjegudstjänst Ljustorps kyrka, Peter Persman, Agneta Granlöf och barnkören
April
9/4                 Gudstjänst Ljustorps kyrka kl 11.00, Peter Persman, Agneta Granlöf och kören. 
                       KKF serverar kaffe i församlingshemmet. 

                        KOMMINISTERTJÄNSTEN 
Komminister Peter Persman, som närmast kommer från Långsele 
och tidigare Tyresö har erhållit tjänsten som komminister i 
pastoratet med inriktning Ljustorp. Just nu vikarierar han som 
kyrkoherde fram till dess att  ordinarie kyrkoherde David Fällman
är tillbaka på heltid. David F påbörjar sitt arbete på 25% i januari 
och avser sedan att trappa upp successivt under våren. Peter P är 
MYCKET VÄLKOMMEN till oss, lik som David F tillbaka på 
sin tjänst. 

Kollekten vid julotttan -05 
blev  1683 kr. Den kollekten 
tillfaller fritidsgården i 
Ljustorp som stöd för det 
arbete som utförs för 
bygdens barn och 
ungdomar.

Yvonne Nilsson kyrkvärd sedan många år har geno m året fört statistik överdeltagarantalet,
tjänstgörande präst och utetemperaturen  vid respektive julotta. 

År Antal deltag    Präst  Temperatur 
1989 265            Ingrid Järnefors Melander +2 
1990  225            Ingrid Järnefors Melander +2 
1991  185            Katarina Tingström  - 4 
1992 190            Gun Grönbäck                      -10 
1993 157            Gun Grönbäck    -5 
1994 saknas 
1995   95                           Åke Högberg  -22 
1996  109             Lennart Isaksson  -25 
1997 157             Torsten Berglund    -4 
1998 147             Torsten Berglund    -5 
1999 105             Magnus Norrfeldt  +-0 
2000  85             Torsten Berglund   -10 
2001  98             Eva Broo    +2 
2002  57             Eva Broo   -25 
2003  65             Torsten Berglund -12
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Fuskbäckens byalag

Bredsjön-Slättmon

Mjällådalens byalag

Ås-Lagfors byalag

Som traditionen bjuder samlades ett 20 tal 
bybor för att övervaka julgransresningen i 
Fuske den 27/11-05. En mycket vacker 
gran, som Börje Lindström skänkt, restes 
under uppmuntrande rop från den församla-
de skaran. När alla lampor var på plats kun-
de man återigen konstatera att Ljustorps 
vackraste gran finns i Fuske. Fuskes egen 
kör framförde dom traditionella julsånger-
na.

Ett för arrangemanget något udda inslag 
men ej desto mindre glädjande var Gunnar 
och Märta Hallströms överlämnande av en 
gåva till byalaget, detta tackar styrelsen 
varmt för. Som avslutning inbjöds julgrans-
bärarna till kassören Göran Nordin på en 
taco-buffé. Detta tackar vi för å det varmas-
te och önskar alla en god fortsättning på det 
nya året 

Ordförande Christer Nyman 

En allmän mötesträff i missionskyrkans lokal 
i Lagfors den 30 november har avverkats. I 
stort sett hela kvällen informerade vår 
”gästtalare” Lena Liljemark om den nybilda-
de sockenföreningen i Ljustorp och dessutom 
fick vi vetskap om hur långt man nått i bred-
bands– och ADSL-utbyggnaden. Intressant 
föreläsning av Lena L och som även hade 
lockat några nya ansikten bland de ca 20 
åhörarna. En lättare förplägnad avslutade 
”adventsträffen”. 

Byalaget avslutade året med att ”brassa av” 
ett fyrverkeri vid vargknösen på nyårsaftons-
kvällen. Föregående nyår avstod vi raketupp-
skjutningen till förmån för Tsunamikatastro-
fen. Ett gnistrande färgsprakande regn ovan 
Lagfors-dammen lyste upp kvällshimlen för 
ett antal begeistrade Lagforsboende.  

Reds spanare för Byalaget 

Torsten  Byström 

Det nya året fick en inledning med kallt väder, 
men med soliga dagar. Vi startar som traditionen 
bjuder med en studiecirkel i ämnet Bygdens hi-
storia med tema fäbodliv. 

Älgvarning! Nu börjar älgens vandring genom 
Mjällådalen till vinterbetet vid kusten. Varningen 
gäller sträckan Viksjö till Stavreviken. Flera inci-
denter har redan inträffat. Skärp uppsikten och 
välj en låg fartprofil. Det gäller särskilt där sko-
gen går fram till väggrenen. 

Rökkåtan har gått i idé för säsongen, men vi räk-
nar med att rökeriverksam-
heten skall komma igång 
när fiskesäsongen börjar. 
Då finns även rökinstruktio-
nen och tabell för fasta rök-
tider (samrökning). Vid vår 
senaste provrökning blev 
resultatet lyckat. På bilden 
ser vi Heidi Evhammar 
kontrollera kvalitén på de 
rökta laxfiléerna. 
Kjell Rastberg 

Kallelse till årsmöte 
Styrelsen för Bredsjön-Slättmons byalag  vill öns-
ka alla medlemmar ett gott nytt år och hoppas att  
byalaget och dess nya styrelse för 2006  också får 
ett sådant under det kommande verksamhetsåret.  

Det är nu dags för Bredsjön-Slättmons byalag att 
hålla ordinarie årsmöte och Du kallas härmed som 
medlem att delta på årsmötet den 19 februari 
klockan 16.00 Plats; byalokalen. 

Kallelsen skickas med post senast tre veckor före 
utsatt datum och annonseras även ut i Ljustorpsbla-
det. Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till 
Lars Karlstrand Bredsjön 117 865 33 Bergeforsen 
senast den 30 januari 2006. 

Verksamhetsberättelse för 2005, samt verksam-
hetsplan för 2006 erhålles på årsmötet. 

Välkomna 

Styrelsen 
Lars Karlstrand 

Ordförande 
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PG 269356-2  BG 5355-1123 
e-post: betel@ljustorp.se 
webbsida: www.ljustorp.se/betel 

Kalender 
29/1 kl 18.30 Bön och lovsång 
  3/2 kl 19.00 W ungdomsmöte, Ljustorp 
  5/2 kl 18.00 Gudstjänst, pred. Tomas Lindberg 
10/2 kl 19.00 W ungdomsmöte, Timrå 
11/2 kl 18.00 Medlemsträff 
11/2 kl 19.00 Bön och lovsång 
17/2 kl 19.00 W ung.möte, skridskor Ljustorp 
19/2 kl 18.00 Alpha-gudstjänst med nattvard 
24/2 kl 19.00 W ung.möte ”Fyren” Timrå 
26/2 kl 18.30 Bön och lovsång 
  3/3 kl 19.00 W ung.möte, pulkåkning, Ljustorp 
  5/3 kl 13.00 Skotergudstjänst, Skinnern 
11/3 kl 18.00 Film med bön, diskussion, lovsång 
17/3 kl 19.00 W ung. m. Hemma hos Tore&Sylvia 
19/3 kl 11.00 Gudstjänst med nattvard. David v.A 
24/3 kl 19.00 W ung.möte Tårttävling Timrå 
26/3 kl 17.30 Körövning 
31/3 kl 19.00 W ung.m.Hemma hos Eskil&Helene 

Vid W ungdomssamlingar träffas vi alltid vid 
kapellet 19.00, även om vi ska vara på annan ort. 
Medtag 10 kronor för fikat. 

Se predikoturer för eventuella förändringar 

Alla är hjärtligt välkomna! 

Verksamhet på Betel 

Ljustorps Baptistförsamling 
Edsta 104, 860 33  Bergeforsen                                                                     
Tfn: Leif Nygren: 060—811 19, 810 00                        

Årets Bike– and Fly 
Planera in helgen den 25-27 maj för årets 

ungdomshändelse i Ljustorp. 

Skotergudstjänst 

Söndag 5 mars kl 13.00 på Skinnerns is 

Samling vid Skinnernstugan. Vid sträng kyla är vi på 
kapellet istället, ring 070-259 16 16 vid tveksamhet. 
Korvgrillning efteråt. Medtag egen korv/fika 

Snöigt välkomna ! 

”Bemöt alla lika och håll er inte för goda att 

umgås med dem som är ringa. Var inte själv-

kloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad 
som är riktigt för alla människor. Håll fred 

med alla människor så långt det är möjligt 
och kommer an på er” Rom 12:16-18

Bild från årets ”Grötfest” den 18 december 

Musik och Lovsångshelg 

Bengt Johansson 

1-2 April på Betel 
Lördag 13.00 -         Seminarie om lovsång 
Lördagkväll              Lovsångsmöte 
söndag                    Lovsångsgudstjänst 
Information om pris kommer senare. Anmälan krävs 
för lördagen, senast 24/3 till 070-606 44 62 eller till 
betel@ljustorp.se. OBS begränsat antal på lördagen! 
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Kultursidan

Boktips 1 
”Glöm aldrig Sarah” 

Thriller av Chris Mooney 

Sexåriga Sarah försvinner spår-
löst när hon är ute och åker käl-
ke med sin pappa. Fem år sena-
re är hon fortfarande saknad. 
Detta är en förälders värsta 
mardröm att ens barn försvin-
ner.

Biblioteket i Ljustorp 
Öppettider mån-ons 17.00 till 19.00 

Telefon 070-191 65 10 

Boktips 2 
” En gränslös kärleks historia” 

Aino Trosell 
Hundra år och en stafett av fem 
generationer  kvinnor som 
framlever sina liv i gränstrak-
terna mellan Norge och Sveri-
ge. Undra år av kärlek över 
gränserna och historien nåbar 
med blotta fingertopparna. 

Boktips 3 
”Brottsplats Rosenbad” 

Annika Bryn 
När justitieminister Karin 
Landberg kommer till Rosen-
bad en tidig oktobermorgon gör 
hon en skakande upptäckt. I 
hennes privata, inre rum ligger 
hennes statssekreterare och vän 
Beatrice Chiqyin, slagen blodig 
och medvetslös.   

Välkomna till biblioteket som ligger i Ljustorps skola 
Med vänlig Hälsningar Vivianne 

Teaterföreställning ”Konserv” 
Måndagen den 16 januari var 
det på nytt dags för en före-
ställning på Ljustorps Bygde-
gård.

Ljustorp har haft teaterföreställ-
ningar under 12 års tid nu. Ar-
rangemangen sker i samarbete 
mellan Ljustorps Hembygdsfö-
rening och Timrå Teaterföre-
ning.

Pjäsen den här gången heter 
Konserv och framfördes av 
Riksteatern Klockan 14 på efter-
middagen samlades de lokala 
"teaterarbetarna" vars uppgift är 
att hjälpa till med inbärning och 
uppsättning av all teaterrekvisita 
och att placera om bord och sto-
lar. Från Riksteatern kom två 
man som konstaterade att detta 
var deras 23:e anhalt på den 56 
anhalter långa turnén. För att få 

fram kaffe, te, smörgåsar och sop-
pa var också Margareta Thun-
ström, Inger Andersson och Mari-
anne Blom på plats.   

Allt var utsålt. Det blev dessutom 
en liten kö av personer utan för-
köpta biljetter som kom in tack 

vare en del sjukdomsfall. Kon-
serv var en musikalisk stil-
blandning med folkmusik, 
kammarmusik och jazz. Berät-
telsen handlade om en fest i en 
lantlig festlokal. 

Bild och material: Olof Ulander 
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”Människa ä värstä rovdjure” 
sa du 
då abbarn högg 
å båt´n vart sne 
tå last´n. 

Jäg minns 
då han som körl 
folkvagnsbuss´n 
åt Lillsel 
hit e flytte 
stärnä mittpå skogen, 
klev borti 
å sa: 
”´N hän kommunistbuss´n 
kör int jäg 
´n meter tell” 

Då hadd du lagt ut tex´n 
å täla om ryssa 
å amerikanara 
- å du va fali slängd i käft´n 
å prenumerärä 
på Ny Dag 

Åtabak
tro jäg du tyckt 
tillvaron va. 

Å in i fodre 
på Polarvagnern 
som du snicke, 
skar du in´n hämmar 
å´n skäre. 

Du höll stil´n. 

Men Polarvagna
dom la ne.  

Ur Byssfolket av NilsEric Sjödin 
Publicerat med tillstånd av NilsEric Sjödin 

Arne

Sjöströms Busstra-
fik

i Lagfors 

Glöm inte bort att vi numera 
har

2 bussar att erbjuda  
      med 19 platser vardera 

Förmedlar även större sällskap 
från 20 - 71 personer 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet 

Timråortens försäkringsbolag 
Telefon: 060-416 56, Webbsida: www.dina.se 

Hej! Nu  har  
Timråortens försäkringsbolag  

bytt utseende. 

En del saker är självklara: vi som försäkrar ditt 
hem, dina saker och din familj gör ett bättre jobb 
om vi finns och verkar i närheten. Vi vet hur li-
vet levs just här kring Ljustorp. 

Nu får vi ett nytt namn och varumärke. Men vi 
bär med oss traditioner och förblir samma lokala 
försäkringsbolag som, tidigare.  
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Intresserade av klassträff? 
Anna-Lisa Haraldsson 
(född Isacsson) vill arran-
gera en klassträff med 
sina klasskamrater  från 
Ås skola på bilden. Skol-
kortet är från klass 5-6 i 
Ås 1951. 

Gläd Anna-Lisa med ett 
telefonsamtal, så kanske 
en återförening kan ord-
nas sommar 2006. 

Hör av er till Anna-Lisa 
Haraldsson  018-33 74 62 

Foto: Lånat av Ossian Eriksson 

Stående från vänster: Britt Andersson, Anette Engström, Birgit engström, Ella Östman, Britt Engström, Ing-Marie 
Persson, Sven Scholander (lärare), Anna-Lisa Edén, Gulli Lindström, Gurli Skoglund, Rut Säll. Mellanraden: Bo Eng-
ström, Anna-Lisa Isaksson, Britt Dahlin, Gerd Eriksson, Jan Danielsson. Sittande: Sture Forsberg, Tore Dahlin, Stig 
Jonsson, Olle Jensen, Ossian Eriksson och Thore Svelander. Saknas på bilden gör Evert Zellin, Ann-Marie Nordin, 
Emmy Sellstedt, Linnea Åhlander.  Namnen ovan är angivna före äktenskap. 



CENTERN OCH CENTERKVINNORNA  
I LJUSTORP 

Barnfesten
Den andra söndagen i januari, i år den 8 jan, ordnande Centerkvinnorna traditions-
enligt en barnfest på Bygdegården.  

Lövbergarna, för dagen klädda i tomteluvor, hälsade barn och medföljande föräldrar 
och mor– och farföräldrar (totalt ca 100 personer) välkomna med sin glada          
julmusik. 

Åsa Magnusson samlade barnen för en liten sagostund med en Elsa Beskow-saga, 
Solägget. Sedan vidtog dansen runt granen. Alla de välkända jullekarna som Vi äro 
musikanter, Räven raskar över isen, Prästens lilla kråka, Så grodorna etc. sjöngs och 
dansades med Lövbergarnas Leif Edström som försångare. 

Efter dansen serverades välbehövligt fika till både små och stora. Dansen fortsatte 
tills tomten äntligen kom med både käpp och säck.. Vad hade tomten i säcken?    
Naturligtvis godispåsar till alla barn! 

För övrigt se reportage i Sundsvalls Tidning 060109 och Ljustorps Hembygdsföre-
nings hemsida: www.ulander.com/ljustorp. 

Så här i tryckningstider är na-
turligtvis den nya redaktionen 
nyfikna på att höra hur den av-
gående redaktören känner det. 

-Det känns faktiskt skönt, börjar 
Marianne med att säga. Det har 
varit fantastiskt roliga år med 
Ljustorpsbladet, men det har ock-
så varit mycket jobb. 

Nu är jag ledig och hinner pyssla 
med blommor, sköta mitt företag 
och dessutom vara ledig på kväl-
larna. Dessutom skall jag bli mor-
mor i mars, fast det är svårt att 
förstå när jag fortfarande känner 
mig som 28, skrattar Marianne. 

Än så länge tycker hon inte att 
hon har upplevt några separa-
tionsproblem. –Men det kanske 
känns när jag läser första numret,  

tillägger hon. 
Det ska verkli-
gen bli spän-
nande att läsa 
tidningen i 
framtiden. För-
hoppningsvis
kommer den att 
utvecklas och 
se annorlunda 
ut. Alla måste 
ju få sätta sin 
prägel på det 
man gör. 

Avslutningsvis
vill Marianne 
önska den nya 
redaktionen
lycka till i 
framtiden. Vi 
säger detsam-
ma. Lycka till! 

Avgående redaktörens framtid  
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Smörgåsar
Smörgåstårtor

                 Sallader 
              Bufféer 

Födelsedag, bröllop, dop, fest..  Julfesten.. 
Du önskar, vi fixar 

Spela Keno för minst 
50 kr, så bjuder vi på 
en tialott 
Gäller 2-4 februari 2006
OBS Ta med kupong! 

Spela Lotto för minst 
72 kr, så bjuder vi på 
en trisslott 
Gäller 2-4 februari 2006
OBS Ta med kupong! 

I balans    
Gunilla Nordvall
Stressad? Sliten? Spänd? Svårt att sova?  
Eller  vill Du bara ta hand om Dig? 
Aromamassage är djup och spänningslösande. 
Aromazonterapi – fotmassage som bygger på reflexologi.
Stärk Ditt immunförsvar och Din självläkning. 

RING OCH BOKA! 
Gunilla Nordvall Dipl Aromaterapeut 

Strandbadsgatan 1 Fagervik 

060 – 570162  070 – 5394947 
www.i-balans.se 

Medlem i 
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Lär dig spela kända melodier och kompa 
till sånger på ett lätt sätt. Datum:           

Sportlovet: Ti 7/3 och fred 10/3 
                   Påsklovet: Ti 18/4 och fred 21/4 
Tid:            Bygdegården kl 13-14 
Pris:           100:-/ tillfälle 
Övrigt:       Hyra av gitarr 40:-/gång 
                   Jag säljer också strängar och  
                   plektrum till bra priser 

Varje gång är fristående och du kan delta vid 
ett tillfälle eller på alla.  Nybörjare från 11 år. 

Anmälan:      Lena Dahlin 060-50 36 15 
                      lena.dahlin@telia.com 

Klassisk massage ! 
Unna dig själv en stunds avkoppling 
för både kropp och själ 
Halvkropp: 200 kronor 
Helkropp 350 kronor

Maria Carlsson 
Diplomerad massör 
070-67 58 764 

Tidsbeställning och 
Förfrågan på tel 57 66 55 

Besöksadress: Bryggargatan 3A, Timrå 

Behandling med eller utan remiss. 

Patientavgift 80 kr/behandling 

Högskostnads– och frikort gäller. 

SJUKGYMNASTIK
I TIMRÅ 

Leg. Sjukgymnast Kaija Lilja 

Sprid information om prenumeration! 

Vi är ej med i någon tidningsstatistik, men vi ut-
ökar gärna upplagan. Ni som får Ljustorpsbladet 
gratis i brevlådan får gärna tipsa oss om någon 
nära vän, utflyttad eller anförvant utsocknes som 
vill ta del av det som händer i hembygden. 

Vi märker att många frågar och ringer om man har 
möjlighet att prenumerera på tidningen. För endast 
150:- per år kommer tidningen hem till dig i brev-
lådan.

En gåva till nära och kära kan vara en idé. På så 
sätt lockar vi hem utflyttade och hembygdskära till 
olika aktiviteter och får visa att Ljustorp är i högs-
ta grad levande. 

Tack ! 
Alla ni som ställde upp och hjälpte till vid 
branden i Edsåker. T ack framförallt till Per-
nilla för att du tog initiativet att ta hem 
Mattias över natten. Tack också Lasse Frö-
lander för att du kom och släckte branden 
en extra gång. Tack också för alla gåvor 
och ett extra tack till Ljustorps Handel och 
Ljustorps Trädgård. 

Familjen Roland Persson, Edsåker 

Barngympa ! 
Många barn vill gå på barngympa. Finns du som 
kan tänka dig att vara ledare ? 
Hör i så fall av dig till Ljustorpsbladet. 
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December/januari är en period då inget praktiskt arbete kan 
pågå, men vi funderar fortfarande på placeringen av stugorna. 

Projektledare: Jan Blomqvist / Mats Jonsson 

Pumpen är nu inköpt, men kan dessvärre inte monteras förrän 
till våren/sommaren.  
Sen är detta projekt avslutat. Det har gått enligt
planeringen och fiske start blir till sommaren.
Projektledare: Staffan Eriksson 

Det tredje och sista projektet som är avslutat. 
Har också gått enligt planeringen.

Projektledare: Börje Lindström 

         Eu - sidan, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist

Även detta projekt är nu avslutat. Slutbesiktningen är
gjord och lokalkontoret är på plats. 

Projektledare: Christer Nyman ”gänget”: Arne, Björn, George, Mika-
el samt Jimmy på stegen 

BYGDEGÅRDEN

Möte har hållits med Sydkraft och SWECO om att 
gräva ner ytterligare en vattennivåmätare,  
2 km nedanför den redan befintliga mätaren vid  
Lagforsdammen. Detta för att verifiera nivåskiftning-

                                                                                   arna bättre.
Projektledare: Stefan Grundström / Anders Mattsson  

LJUSTORPS FVO

FUSKBÄCKENS BYALAG

BREDSJÖN / SLÄTTMON 

BJÖRKÄNGEN 

Börje och Göran  
i aktion 

”Bron över floden….” 

”Flotten”



Behöver Du en

TANDLÄKARE?
Ring oss på Mellangatan 12 i Timrå och boka tid.

060-574424

Vi utför bland annat:

- Akut tandvård

- Implantatbehandling

- Estetisk tandvård
Vi har specialister knutna till vår verksamhet

Anslutna till Försäkringskassan

Anders Nigard Tandläkartjänst AB

Anders Nigard Leg. tandläkare

Mellangatan 12   861 32 TIMRÅ
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Marianne 50 år 
Marianne Persson är bra på att uppmärksamma 
andra som fyller år, men under juluppehållet har 
hon själv faktiskt fyllt 50 år. 

Vi vill i efterhand gratulera en stark, duktig och 
drivande kraft i Ljustorp. Utan vars insatser vi 
aldrig hade haft Ljustorpsbladet idag. 

Grattis ! 

Skrattet 
Två hönor pratade med varandra:  

-Du jag ska erkänna en sak. Den nya tuppen  
eggar mig så att jag får pippi. 
-Säger du det, med mig är det precis tvärtom.



Nu står vi slutligen i start-
groparna för ADSL upp-
koppling i Ljustorp. Vägen 
har varit lång och krokig, 
men före sommaren skall 
alla delar av Ljustorp få nå-
gon form av anslutning till 
ADSL.

Timrå Kommun har nu under 
flera års tid arbetat med bred-
bandsutbyggnaden i Ljustorp. 
Det är Christer Persson på 
Timrå Kommun som har varit 
ansvarig för frågan. Han be-
rättar att man från kommu-
nens sida har arbetat hårt för 
att täcka upp alla telestationer 
i Timrå med ADSL. Och så 
såg faktiskt inte planeringen 
ut från början. 

För ett år sedan fick vi i Ljus-
torp besked att man skulle dra 
fiber via radiolänk till Mell-
berg och att resten av Ljus-
torp skulle förbli outbyggt. 
Idag ser tack och lov verklig-
heten annorlunda ut. Det 
kommer att bli optisk fiber 
dragen till telestationerna i 
Mellberg, Slätt (Åsäng) och 
Lagfors. Höglandsbodarna, 
Slättmon och Bredsjön kom-
mer att lösas via Telias 
ADSL lösning. 

Magnus Olsson på Servanet 
berättar att uppgörelsen nu är 
klar. Mellberg kommer att bli 
uppgraderade i månadsskiftet 
februari/mars. Där kommer 
ADSL tjänsten att erbjudas 
via Servanet och det innebär 
att man kan välja på operatö-
rerna One och Kramnet. 

Åsäng och Lagfors kommer ty-
värr inte att uppgraderas förrän 
tjälen har gått, eftersom man 
inte hann klart i höstas. Där 
kommer man också att erbjuda 
ADSL via Servanet dvs One 
eller Kramnet. 

Mjällådalen, Bredsjön och 
Slättmon kommer att erbjudas 
ADSL via Telia i månadsskiftet 
februari/mars. 

För de kunder som vill ansluta 
till optisk fiber kommer man att 
projektera under vintern. Det 
kommer vi att skriva mer om i 
nästa Ljustorpsblad. Här måste 
vi utnyttja våra byakontakter 
för att samla ihop tillräckligt 

Bredband i Ljustorp i mars 

Christer Persson, Timrå kommun 

ADSL via Servanet 

Uppgifterna är preliminära, 
slutliga hastigheter och priser 

kommer i nästa nummer. 

För att kunna använda ADSL 
via Servanet måste man först 
teckna ett nätavtal med Serva-
net för 179:-/mån. 

Inkoppling inklusive modem: 
1950:-. Bindningstid för nätav-
tal 24 månader. 

One stadsnät erbjuder idag två 
ADSL tjänster i Servanets nät. 
2 Mbit/s för 69:-/mån och 5 
Mbit/s för 99:-/månad. 

Kramnet erbjuder idag 4 ADSL 
tjänster i Servanets nät. Bas 
250 kbit/s för 49:-/mån, Stan-
dard 512 kbit/s för 59:-/mån, 
Delux 2 Mbit/s för 69:-/mån 
och Extra 5 Mbit/s för 89:-/m.  

ADSL via Telia 

Uppgifterna är preliminära, 

slutliga hastigheter och pri-

ser kommer i nästa nummer 

För att nyttja ADSL, måste 
man betala en engångsavgift 
och köpa modem för ca 
1890:-. I vissa kampanjer 
med bindningstid kan detta 
ingå i månadspriset. 

Telia erbjuder troligen minst 
2 ADSL tjänster i Ljustorp. 
0,25 Mbit/s för 279 :-/mån 
och 0.5 Mbit/s för 339:-/
mån.  

Eventuellt kan hastigheterna 
öka beroende på teknik.. Pri-
serna blir något billigare om 
man har ett avtal med bind-
ningstid.

Vi återkommer förhopp-
ningsvis i nästa nummer 
med exakta erbjudanden från 
respektive leverantör. Du 
kan kolla själv på:

www.serva.net

www.telia.se

www.one.se
www.kramnet.se
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Till Dig som vårdar och/eller 
stöttar en anhörig eller vän i Ljustorp

Träffpunkten
Anhörigcenter

Träffpunkten
Anhörigcenter

Ett stöd till anhöriga för ökad livskvalitet 

Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 
   telefon; 060-57 30 50, 070-656 98 31

Öppettider på Träffpunkten Ljustorp är; 
Fredagar 12-16 jämna veckor 
Bygdekontoret (start 10/12)

Träffpunkten erbjuder: 
• Träffpunkt, cirkelverksamhet 
• Råd/stöd/information till anhöriga, utifrån 
  aktuella frågeställningar 
• Kontakt med föreningar 
• Viss avlösning 
• Skapa samarbete med ungdomar 
• Verka för att personer med invandrar- 
   bakgrund skall känna delaktighet. 

Nu kommer Träffpunkten att komma till Ljusto rp varannan vecka. Ulla Hamrin, anhörig-
konsulent kommer att sitta och ge råd/stöd/information till anhöriga på plats. Träffpunk-
ten har som målsättning att stötta och underlätta för Er som vårdar eller stöttar någon an-
hörig eller närstående. Du är välkommen att komma och prata med mig på Bygdekonto-
ret, även om du inte har ett specifikt ärende. Kom och prata och ta en kopp kaffe! 
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Ljustorp har återigen begåvats 
med en ny präst. Det är Peter 
Persman från Göteborg som har 
tillträtt en ordinarie tjänst i slu-
tet av november. 

Peter Persman tjänstgör tills vidare 
som vikarierande kyrkoherde, men 
kommer längre fram att fungera 
som komminister hos oss i Ljus-
torp. Fram till dess kommer han att 
fördela tiden mellan Ljustorp och 
kyrkoherdejobbet. Han har haft en 
omväxlande karriär i prästyrket sen 
han prästvigdes för 10 år sedan. 
Peter har arbetat i Göteborg, 
Stockholm och senast i Långsele/
Graninge/Helgum pastorat innan 
han kom till oss. 

Vår nya kommunister är bosatt i 
Sundsvall. Peter berättar att han 
sökte tjänsten för att det är ett bra 
läge efter kusten, nära både Sunds-
vall och Härnösand. Dessutom fick 
han ett mycket positivt intryck när 
han var ner på intervju och träffade 
kyrkoherde och kyrkoråd. 

Hans tankar inför det nya jobbet är 
att utveckla bra verksamhet till-
sammans med anställda, försam-
lingsbor och politiskt tillsatta. 
Framförallt framhåller han vikten 
av att utveckla gudstjänstlivet så 
att det tilltalar människor i alla åld-
rar. Det känns viktigt att hitta ny 
och bra verksamhet för de åldrar vi 
inte erbjuder så mycket idag.  

Hans intryck av Ljustorp så här 
långt är att Ljustorp känns som en 
mycket aktiv och trevlig bygd med 
mycket föreningsliv och ny bu-
tik. –Dessutom är det en så vacker 
miljö, avslutar han. 

Ny präst i Ljustorps församling 
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Tapetsera eller måla? 

Alla typer av målnings-
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till  
ortens målare 
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Nyttiga sidan ! 

Telefonnummer 
Ljustorp
Ljustorps Handel             820 40 
Ljustorps Trädgård          820 49 
Ljustorps Taxi                  820 37 
Tomat Ås                         810 50 
Idrottsplatsen                  824 03, 821 86 
Bygdegården bokning     824 03, 821 86 
Bygdegården vaktm.       070-28 83 147 
Bygdekontoret                 824 13 
Ljustorps brandkår          112 
Bagarstuga Lagfors         810 50 
Bagarstuga Stavre.          830 67 
Rökkåta Mjällå                840 84 

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola                821 47 
Sjukanmälan Lj. Skola    401 65 
Ala skola                         414 20 
Sjukanmälan Ala             401 65      
Sörberge skola                 16 32 37 
Sjukanmälan Sörberge    16 32 42   
Skolskjuts:
        Sjöströms åkeri       070-325 76 90 
        Ljustorps Taxi         070-288 47 46 
                                        070-247 14 14 
Din Tur, kundtjänst         0771-100 110 
Ljustorps förskola           821 38 
Fritids                              820 21 

Allmänt
Vårdcentral Söråker        464 00 
Sjukhuset                        18 10 00 
Apotek                            0771-450 450 
Försäkringskassa             0771-524 022 
Veterinär Timrå               58 05 25 
Timrå Kommun               16 31 00 
Timrå badhus                  16 32 00 
Arbetsförmedlingen         0771-416 416 
Postutlämning Timrå       57 34 31 
Polisen Timrå                  59 21 60 
Länsstyrelsen                  0611-34 90 00 
Färdtjänst                         16 31 21 

Tider 
Ljustorps Handel          Mån-Fre 9-19,                        
                                      Lö 10-16, Sön 11-15 
Ljustorps Trädgård       Mån-Fre 9-18, Lö 9-14 
Bygdekontoret              Mån-Fre 10-11 
Kansli IP                       Mån-Fre 8-12, mån&ons 8-15 
Biblioteket                    Mån, ons 17-19 
Skidskola                      To 18.15-19.30 
W ungdomsmöten        Fre 19- Betel 
Fritidsgården                 
    Tis 17.30-19.30 jämn v klass 4-6, ojämn v klass 1-3 
    To (gympasalen) 17.30-19 klass l -6, 19.30-21 äldre  

Aktiviteter 
Lör  28/1 kl 14.00 Medlemsmöte Höstsol, Lögdö 

Sön  29/1 kl 11.00 Familjemässa, Ljustorps kyrka 

Sön  29/1 kl 18.30 Bön och lovsång, Betel 

To     2/2 kl 18.30 Skog & historie-inv. Bygdegården 

Sön   5/2 kl 10.00 Medelpad Classic Ski 

Sön   5/2 kl 18.00 Gudstjänst, Betel 

Lör 11/2 kl 19.00 Bön och lovsångsmöte 

Lör 12/2 kl 19.30 Jägarfest i bygdegården 

Sön 12/2 kl 11.00 Gudstjänst Ljustorps kyrka 

Sön 19/2 kl 16.00 Årsmöte Bredsjöns-Slättmons byalag 

Sön 19/2 kl 18.00 Alpha-gudstjänst, Betel 

Sön 19/2 kl 18.00 Årsmöte Ljustorps IF, IP 

Tis  21/2 kl 13.00 Årsmöte PRO, Bygdegården 

Tis  21/2 kl 19.00 Medlemsmöte Centerkvinnorna  

Ons 22/2 kl 19.00 Foto– och berättarkväll, Hembygdsg. 

Lör 25/2 kl 14.00 Medlemsmöte Höstsol, Lögdö 

Sön 26/2 kl 11.00 Högmässa Ljustorps kyrka 

Sön 26/2 kl 18.30 Bön och lovsång, Betel 

Sön   5/3 kl 13.00 Skotergudstjänst i Skinnern, Betel 

Tis    7/3 kl 13.00 Gitarrkurs, Bygdegården 

Fre  10/3 kl 13.00 Gitarrkurs, bygdegården 

Lör  11/3 kl 11.00-14.00  Pimpeltävling, Röjesjön 

Sön  12/3 kl 18.00 Mässa i Taizéton, Ljustorps kyrka 

Lör  18/3 kl 11.00 Skid-dag för barn, Hembygdsgården 

Sön  19/3 kl 11.00 Gudstjänst med nattv. David v Ahn 

Sön  19/3 kl 18.00 Årsmöte Hembygdsföreningen 

Tis   21/3 kl 13.00 Medlemsmöte PRO, Bygdegården 

Tis   21/3 kl 19.00 Medlemsmöte Centerkvinnorna 

Lör  25/3 kl 14.00 Medlemsmöte Höstsol, Lögdö 

Sön  26/3 kl 11.00 Familjegudstjänst, Ljustorps kyrka 





Medlemsinbetalning

Insats
Betalas en gång per person eller per 
förening/företag. Insatsen är person-
lig och är en ägarandel i föreningen. 

Enskild: 100:- 
Förening/Företag: 300:- 

Årsavgift 2006 
Medlemsavgiften, betalas varje 

år. 
Enskild: 75:- 
Familj: 100:- 

Förening/företag: 200:- 

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften till Sockenföreningen för att stödja vår 
verksamhet. Vill du bli delägare i föreningen betalar du både insats och årsavgift. Är 
du redan insatsmedlem, så betalar du bara årsavgiften. Vill du betala och stödja vårt 
arbete, utan att vara delägare, betala bara årsavgiften. 

Betala gärna in avgiften före 31/2, så underlättar du vår hantering. 

Om du som företag eller förening vill utnyttja rabatten på annonseringen i Ljustorps-
bladet. Se till att du betalt både insats och årsavgift ! 


