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Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors: 
Göran Andersson   tel: 060-845 12 
Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hörnström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-810 51
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen: 
Hans Öberg    tel: 060-57 56 26 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 060-820 74 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-824 34 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Mikael Forslund  tel: 060-831 17
Åsäng mot Viksjögränsen: 
Mjällådalens byalag mobil: 0737-28 25 08

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

Tidningsinformation
Nästa tidning 27/28 mars

Stoppdatum den 2 mars

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 
Ulf Nilsson  tel: 060-823 80 
Ia Persson  tel: 073-531019 
Theres Wiklund tel: 060-810 30

Gästskribenter: 
 Vivianne Nyman, Marie Lundberg, Ingrid Hallin

LJUSTORP En gnistrandE landsbygd
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Våra aktiviteter!
Företagsfrukost

1/2 kl 8.00 - 9.30 Bygdegården

Six Degrees 
Filmvisning 10/2 kl 19.00 Bygdegården

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.

Vi har kört igång förstudien till projektet ”Klimats-
marta Ljustorp”. Ni har alla fått hem information 
i era brevlådor för att vi vill undersöka om det är 
något som vi i Ljustorp vill jobba vidare på.

Sara Östman är  inhyrd för att arbeta med pro-
jektet och finns nu tillgånglig på Bygdekontoret 
under delar av dagen de närmaste månaderna.

Svara på enkäten, snälla !   

Medelpad Classic tid...
Så här mitt i bistra januari är  planeringen som 
mest igång för Medelpad Classic. Vi får alla 
hålla tummarna för att det kommer tillräckligt 
med snö så att tävlingen blir av. 

Annars är det ju årsmötestider och det ska beta-
las in nya årsavgifter till alla aktiva föreningar i 
Ljustorp och väljas nya styrelser. Kom ihåg att 
föreningslivet driver en stor del av utvecklingen i 
bygden och se till att vara aktiv. Det är bara till-
sammans som vi kan förändra någonting.

Det är våra barn framtid som vi arbetar för nu!
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Centern anordnar ett rikt 
julbord med dans första lör-
dagen i december och har 
gjort det varje år sedan 1977.

På årets fest var det ca 100 
anmälda plus personal och 
orkester. Det kom deltagare från 
många andra ställen än Ljus-
torp om än med anknytning till 
Ljustorp. Timrås oppositions-
råd Lars-Erik Nordin har blivit 
stamgäst hos oss och i år var även 
riksdagsledamot Birgitta Sellén 
och fullmäktigeledamot Anette 
Duarte Martins från  Sundsvall 
med på festen. Arrangemanget 
sköts av Ljustorps Centerkvin-
nor på ideell basis åt Centerns 
kommunkrets i Timrå. Jul-
gruppen som vi  kallas består 
av Anette Sjöström, Inga-Maj 
Perälä, Ulrika Sjöström, Pernilla 
Sjöström och Marie Lundberg.  
Karin Höglund tar emot anmäl-
ningarna.

Helkväll
I entrépriset 250 kr ingick det 
glögg med pepparkaka i entrén, 
en lättöl eller läskedryck, men 
många föredrog att komplettera 
med egna dryckesvaror med högre 
alkoholhalter. Stort julbord, 
kaffe och pepparkaka i pausen 
och givetvis en helkväll på dans-
golvet ingick också. Lotter med 

fina hantverksvinster fanns till 
försäljning. Klockan sju hälsade 
Gunnar Höglund alla välkomna 
och därmed var det dags att 
hugga in på maten. De flesta kom 
långt tidigare än utsatt starttid. 
Många vill ju sitta på särskilda 
platser och då gäller det att vara 
ute i god tid. Julbordet, som i år 
kom från Sussies Matverkstad  i 
Sundsvall, bjöd på det mesta man 
kan tänka sig på ett norrländskt 
julbord. Många sorters sill, rull-
strömming,  lax, ägghalvor, kalv-
sylta, leverpastej, rödbetor i olika 
former, gubbröra,  julskinka, 
hemkokt senap,  Janssons fres-
telse, prinskorv, köttbullar, rev-
bensspjäll, bröd och smör, ost och 
frukt.  Middagen avslutades med  
ris à la Malta.

Hög stämning
Klockan 20.30 drog dansen igång.  
Det var demokratisk dans, som 
utövades både som vanlig fox-
trot, bugg  och svettig gammel-
dans i alla valörer. Allt eftersom 
kvällen led blev det allt varmare 
i lokalen, och man svalkade sig 
med olika drycker…  även med 
vatten….  För första året var det 
Finezze som stod för musiken 
med två spralliga grabbar, Stefan 
och Magnus från Sundsvall, 
som höll rejäl låda på scenen.  
Stämningen var god under hela 
kvällen och alla gäster verkade 
jättenöjda...  

Sista dansen
Roligt för i år var att många nya 
yngre deltagare från Ljustorp 
hade kommit, och till nästa år 
hoppas vi få se ännu fler Ljustor-
pare på festen. Även denna kväll 
kom vi fram till sista dansen.  
Efteråt kom många  och tackade 
för en JÄTTE TREVLIG kväll 
med god mat och bra underhåll-
ning. Vi i Julgruppen känner oss 
stolta för att ytterligare en jul-
bordskväll kunnat ställa upp för 
att få hålla denna trevliga tradi-
tion vid liv, och vi önskar gamla 
som nya gäster välkomna till 
kommande fester.

//Julgruppen genom Marie Lundberg

Julbord med dans
Traditionen med julfesten hålls vid liv.

Kvällens underhållare Stefan och Magnus.

Dansen är i full gång.
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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)

Tänk globalT - Handla lokalT

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Piggham Karré 
Scan

49:-/ kg

Taco Time! 
Köp 4 Santa Maria 

Texmex 
Betala för 3 

Den billigaste bjuder vi på

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 7/2 med reservation för slutförsäljning

Bacon 
120-140 g

 

3 för 30:-
Varmkorv konserv 

240 g Nyhléns Hugosson 

2 för 32:- 

Ord. pris 44.70:-

 + pant. Ord pris 45,80:- + pant
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Här kommer en uppföljning av 
föregående reportage i Ljustorps-
bladets sista utgåva som berörde 
Tore. En ”skogarnas son ”är han, 
den insikten får man direkt vid 
åsynen av de ca 300 älgfallhorn 
som pryder lillstugans väggar 
vid gårdens uppfart. 

Tore är uppväxt i såväl Fuske 
som Ås byar. Föräldrarna Rut (f. 
Rylander) samt maken Hjalmar 
har uppfostrat 9 barn, varav 
Tore blev den tredje i ordningen. 
Syskonen i ordningsföljd äro: 
Göte, Erik, Britt, Dan, Runo, 
Inga, Sten och Eva. Bortgångna 
är Erik och Sten. Familjen var 
först bosatt i Fuske, men flyt-
tade sedemera till Ås genom ett 
byte med farföräldrarna (d.v.s. 
Erik och Märta Dahlin) och ham-
nade då på den s.k Björngällan, 
ca 1km från allmän väg i Ås. En 
kärrväg förde upp till det ensligt 
belägna torpstället som saknade 
elektricitet och andra bekväm-
ligheter. Fadern Hjalmar för-
sörjde familjen via skogs-och 
flottningsarbete, och en väl sam-
mansvetsad barnaskara drog sitt 
strå till stacken allteftersom de 
växte upp. Kor och häst fanns på 
torpet och underlättade arbetet 
och matbekymren. 

Skolan var belägen 2,5 kilome-

ter hemifrån. Obanad väg ofta, 
tät skog och vinter med mörker 
gjorde skolgången jobbig för Tore 
och hans syskon. Rustad med 
mjölkflaska och ”limpmacka” 
fick man klara skoldagen tills 
skolbespisningen så småningom 
infördes. Tore minns lärarna 
Sven Scholander och Anna 
Jerner. Den stora vedkaminen i 
skolsalen, som uppeldades tidiga 
morgnar av Signe Westberg, til-
lika ”lokalvårdare”, är också fas-
tetsat i minnet. 

Efter skolan tog skogsarbetet 
vid, då var Tore 13 år. I kalla 
och torftiga baracker belägna i 
Högåsen, Fuskboa´n, Skinnen, 
Laxsjön, Ådal´n, Edstafäbodarna 
för att nämna några, tillbringade 
Tore tiden mellan arbetspassen.  
Efter slitsamma dagar i skogen 
började fabriksarbete på Wifsta-
varv, där Tore jobbade i 33 år. Ett 
säsongsjobb som asfaltläggare i 
gatu- och vägs regi samt 2 år vid 
Lövuddens timmer sortering har 
även ingått i arbetsbilden.  Fiske 
och viltvård ligger Tore nära. 
Inte minst alla koxor och vrilar, 

såväl råämnen som färdigställda, 
inrymda ute i snickarboden visar 
det stora intresset för skogen 
och naturens tillgångar. ”Fåtöl-
jen” stående i husets entré, som 
framställts ur en björks jättevril, 
imponerar och kan knappast ha 
sin like någon annanstans. 

1998 ödelade en brand huset 
och Tore räddade sig i sista 
stund. Ett nytt hus uppfördes 
på samma grund. Tidningsur-
klipp visar förödelssen och ett 
sådant ”klipp” återger även 
viltspårningen efter en skadad 
älgkalv på Bredsjöskogarna där 
Tore genomblöt och vilsegången 
nära få sätta livet till. Bosatt på 
”Nickestorpet” tillsammans med 
hustrun Ella i 33 år. Där inrym-
des ett flertal djur som häst, kor, 
får, ankor och höns. Gemen-
samma barn äro: Lena (f. 1964), 
Allan (f. 1973) och Åsa (f. 1974). 
De bor i Härnösand, Lagfors och 
Kalmar i nämnd ordning. Tore 
är numera ”singel”, och trots 
höftoperationer, en skada vid 
vedhuggning och lite hjärtbesvär  
är han en levnadsglad prick som 
förgyller tillvaron med stärkande 
skogspromenader, engagemang i 
såväl Hembygdsföreningen som 
PRO. Ett ”naturbarn” med ett 
strapatsrikt liv bakom sig. En 
trudelutt på dragspelet är inte 
långsökt hor Tore, men tyvärr 
fick det kvarstå tills nästa besök 
hos honom.

 Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 25
 Tore Dahlin f. 390228
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Medlemsavgift 2010
Årsmötet 2009 beslutade om 

förändring av medlemsavgifterna.

Ungdom tom 20 år  75 kr
Pensionärer   75 kr
Vuxen    100 kr
Familj    200 kr
(Gäller personer boende i samma hushåll)

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808-0029

Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Må - Fr 8.00-11.00 
Tel:  060-821 86 
Öppettider kansli:
Udda v. Ti, Tor 8.00-11.00  
Jämn v. Må, Ti, To 8.00-11.00 

                                                                             
Adress: Mellberg 149, 861 93  Ljustorp
Hemsida:  www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif  
E-post: ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:  5808-0029 (medlemsinbetalning)

Ljustorps IF:s Minnesfond
Gåvor som skänks till denna fond går till före-

ingens 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 kamra-
ter till en naturnära 
spa-upplevelse och 
hyr vår vedeldade 
badtunna.

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

Skidsektionen 

Skidträning 18.30-19.30 varje Torsdag i elljusspåret. 
Samling 18.15. Barn under 8 år är välkomna med 
förälder som följer i spåret. Köldgräns -15. 

Tack till er som INTE använder skidspåren för sko-
teråkning. Ytan som är tilljämnad brevid klassiska 
spåret är sladdat för skejtning. Spår från skoter gör 
det svåråkt. 

Besök gärna vår hemsida för ytterligare information 
om vad som händer: 

www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif-skidor 

Årsmöte 
Ljustorps IF kallar till 

årsmöte den 18 april kl. 
18.00 på Bygdegården. 

Bland annat tar vi upp ev. 
stadgeändring gällande 

årsmötets tidspunkt. Fram 
tills dess arbetar vi med 
bemanning till styrelsen.
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Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Tomteland 
Årets upplaga gick av stapeln den 29 november 

Som vanligt slogs dörrarna 
upp 15.00 och de stängdes 
igen 18.00.

Vädret var bra, ingen nederbörd 
och vägarna var nysandade, tem-
peraturen var strax under noll. 
Julmarknaden på Bygdegården 
i Ljustorp som Idrottsföreningen 
arrangerade till första advent 
startade precis som vanligt. 

Kl. 12 var vi på plats och förbe-
redde. Det är styrelsemedlem-
marna som med hjälp av familj 
och bekanta hjälps åt med detta. 
Bord skulle ställas fram till hant-
verkare och servering, gröt skulle 
kokas och skinkmackor bredas. 
Kaffebryggaren  måste köras i 
gång, det tar tid att brygga 80 

koppar. Musiken fixades, det var 
stämningfull julmusik som ljöd 
i högtalarna både ute och inne. 
Och så, innan marknaden öpp-
nade tändes marschallerna ute. 

Hantverkare invaderade bygde-
gården, man sökte upp sitt bord 
och sedan  konkades det och bars 
och arrangerades fint på borden. 
Det fanns bröd i alla former, 
granbockar, mattor och stickade 
mössor. Svepaskar, småtomtar, 
ljus och vackra broderade kuddar. 
Ja, säg det som inte fanns. Folket 
strömmade till redan kl.14.30 
och var nyfikna på allt fint som 
dukats upp och hungriga på gröt 
och skinkmacka. 

Kyrko- och hembygdskören öpp-
nade marknaden som vanligt och 

sjöng stämningsfulla julsånger 
från scenen. Det har blivit tra-
dition att kören öppnar Tomte-
land. Och tradition är det ju att 
tomten kommer, så gjorde han 
även denna gång. Barnen sam-
lades omkring honom på scenen, 
nyfikna och lite rädda för att få 
en julklapp ur tomtefars hand. 
Marknaden var inte lika välbe-
sökt som tidigare år, kanske det 
berodde på att det var markna-
der även i Timrå och Sundsvall 
denna skyltsöndag. Men vi som 
var där hade en trevlig och mysig 
eftermiddag med mycket mingel 
och får man sedan en tallrik med 
god tomtegröt, ja då kan man ju 
inte annat än må gott.

Text & bild: Vivianne Nygren
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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 vill tacka 

Pernilla och Linda 
för deras 

engagemang!

På grund av att för 
få föräldrar ställer 

upp håller vi tillsvidare 
STÄNGT 

Öppnar ev. efter
 sportlovet

Föräldrar!
Ni behövs för att fritids- 

gården ska kunna starta upp sin 
verksamhet igen! 

Ett stort tack till de föräldrar 
som ställt upp!
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 Vårgatan 21

 

Sett reklamen? Vi har hela sortimentet!

Julbord med PRO
Den 8 december avsluta-
des årets aktiviteter inom 
PRO med den traditionella 
julfesten i Bygdegården. Ett 
dignande julbord, proffsig 
underhållning och ett annor-
lunda luciatåg. Ca 90 per-
soner var bänkade vid de 
juldukade borden.

Musikanterna Tage och Börje 
var uppresta från Iggesund, och 
med dragspel, gitarr och sång 
därtill drogs festen igång. Spel-
glädje och galna historier präg-
lade hela föreställningen och 
skratt och jubel ”lyfte” sånär 
bygdegårdstaket.

Muntergökarna
Ett julbord fyllt av allehanda 
läckerheter avnjöts och under-
hållningen fortskred under 

måltiden. Efter maten skred 
luciatåget in mellan långborden. 
Lucian i gestalt av Bo Ericsson 
var inte lätt avslöjad i sin lång-

håriga svarta 
peruk. Däre-
mot tärnorna i 
form av PRO:s 
egna sång-
grupp Mun-
t e r g ö k a r n a 
var bekanta 
ansikten för 
g ä s t e r n a . 
Luciasången 
och andra jul-
sånger fram-
fördes under 
a c k o m p a n -

jemang av 

dragspelaren Göran Åsell. Kaffe-
tåren och hembakat bröd avslu-
tade den del på programmet 
som berörde inmundigat. Den  
uppskattade underhållningen 
fortsatte med en historieberät-
tare i högform, allsång och idel 
känd julmusik och även andra 
omtyckta låtar i PRO:s anda.

Julklappsutdelning
Så småningom var lotteridrag-
ningen på gång och julklapps-
utdelningen genomfördes. En 
gemytlig och väl genomförd ”lilla 
julafton” var till ända. Belåtna 
PRO:are lämnade bygdegården 
med idel goda miner på sina 
läppar.

Text: Torsten Bylund  
Bild: Harriet Svedlund

Året avslutades traditionsenligt i Bygdegården

Tage och Börje från Iggesund stod för underhållningen.

Bo Eriksson anförde luciatåget.
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   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
 

Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till  
nedanstående aktiviteter! 

Mycket av de aktiviteter som förekommer i en förening är tradition och upprepas varje 
år. Exempel på sådana aktiviteter är både julfesten med julbord och dans första lörda-
gen i december och barnfesten andra söndagen i januari. Reportage om dessa aktivite-
ter finns på annan plats i denna tidning.

Andra aktiviteter i en förening är temporära och av projekt-karaktär. En sådan aktivitet 
i november var insamling till förmån till en andra strålkanon till Sundsvalls sjukhus. 
Kaffekollekten vid höstauktionen den 23 nov och kaffekollekten vid adventsgudstjäns-
ten den 28 dec gav tillsammans 2 639 kr. Centerkvinnoavdelningen bidrog därmed med 
3 000 kr till denna insamling. Tack alla generösa givare!

Centerkvinnoavdelningarna i Medelpad överlämnade genom distriktet en gåva på 25 
000 kr till föreningen för insamlingen ”En andra strålkanon i Sundsvall”. Överlämnan-
det skedde den 11 dec vid strålavdelningen på sjukhuset. Mottagare var representan-
ter för Bröstcancerföreningen Olivia och Träpatronerna (prostatacancerföreningen). 
De uttryckte stor tacksamhet för bidraget och berättade att Centerkvinnorna var den 
första politiska organisationen som överlämnat en gåva till insamlingen. Man startade 
insamlingen i april och hade till den 11 dec fått in 1.3 milj kr till en andra strålkanon.
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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

Hantverksutställning
Humlans hemslöjdare ställer ut sina verk på biblioteket.

Humlans slöjd hade utställ-
ning på biblioteket i Timrå 
under tre veckor i slutet 
på november och början på 
december. 

Lördagen den 14 november var 
jag på plats med lådor och påsar 
fulla med hantverk, accessoa-
rer och annat som kunde vara 
bra att ha. Jimmy var med och 
hjälpte mig att bära, spika och 
klättra på stegen. Redan när vi 
höll på att sätta upp sakerna var 
folk nyfikna och kom med frågor 
om vilka vi var. 

Utställningen representerade i 
stora drag vad som fanns i hant-
verksbutiken. Det var ingen säl-
jande utställning utan var man 
intresserad  av något fick man 

åka till buti-
ken, allt var 
e m e l l e r t i d 
prismärkt så 
den som var 
intresserade 
var informe-
rad. Vi fick 
väldigt mycket 
beröm för allt 
fint hantverk 
och dom besö-
kande var 
förvånade att 
det fanns så 
många som 
höll på med 
slöjdarbeten i Ljustorp. 

Den här chansen att få visa upp 
oss utanför Ljustorp har varit en 
väldigt fin PR för oss som vi är 

glada för. Biblioteket i Timrå har 
en fin utställningsyta i lokalen 
som är öppen ut mot biblioteket 
så den lockar besökare att titta. 
Utställningen var välbesökt 
enligt personalen och det mycket 

tack vare dom två lokal-
tidningarnas reportage.  
Det här är något vi gärna 
gör om i andra lokaler, 
så vi får väl se vad som 
dyker upp.
Text & bild: Vivianne Nyman
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Kören repeterar varje 
vecka inför kommande 
framträdanden. Inför varje 
framträdande träffas man 
dessutom några timmar före 
programmets start för en 
uppsjungning och sista fin-
slipning av programmet.

Söndagen den 20 dec, fjärde 
advent, var det extra viktigt att 
gå igenom programmet inför ett 
av körens stora framträdanden 
under året, Julkonserten. 30 av 
körens 32 medlemmar fanns på 
plats med körledaren Agneta 
Granlöf. Mikael Swedlund ack-
ompanjerade på piano och präs-
ten Thord Hägglund på fiol. 
Repetitionen går snabbt framåt 
och Agneta hör på en gång om 
allt är bra och går i så fall snabbt 
till nästa punkt i programmet.
Alla är på allerten och trots 
avbrott och störningar, som att 
kyrkvärden skall montera upp 
psalmnummer på tavlan eller 
att vaktmästaren skramlar med 
sin stege när han går från ljus-
krona till ljuskrona för att tända 
alla stearinljus, låter det riktigt 
bra. Kanske till och med bättre 
än på själva konserten då gläd-
jen över att få sjunga är starkare 
än kravet på det perfekta. 
 

Ymnigt snöväder
Vädret oroade kören, då det har 
snöat ymnigt hela dagen, vilket 
brukar hindra speciellt många 
äldre från att ge sig ut. De som 
ändå tog sig till kyrkan möts 
av marschaller och vedbrasor 
som gav ett festligt och välkom-
nande intryck. Några minuter 
före utsatt tid var kyrkan ändå 
i det närmaste fullsatt ( totalt 
knappt 150 personer) och kören 
samlas på läktaren, från vilken 
man skall framföra sina första 
nummer och sedan tåga ned 
genom kyrkan. Kyrkan är jul-
smyckad med julgran, brinnande 
ljus i ljuskronor, ljusstakar och 
längs bänkraderna. Längst fram 
finns alla de blommor som skall 
delas ut till kören, dess medhjäl-
pare och personalen i kyrkan. 

Nya medlemmar
Programmet har gjorts omväx-
lande genom att låta hela kören 
sjunga omväxlande med delar av 
kören i form av en manskör, en 
damkör och inte mindre än 14 
solister. Thord Hägglunds fiolspel 
var också en välkommen krydda 
i programmet. Under åren har 
kören haft förmånen att få öva 
med en operasångare från operan 
i Stockholm, vilket satt sina spår 
i form av ökad dynamik. Nu har 
kören fått några nya medlemmar 

som gått revyskola och lärt sig 
mer om att framträda på en scen. 
Resultatet är att professionalis-
men ökat till publikens påtagliga 
förtjusning. Amanda Sellstedt, 
Sofie Edström och Victoria Lund-
gren framför ”The Christmas in 
you” och fint förstärker sångens 
känsloläge i sina utspel. Sven 
Bredin representerar de unga 
manliga sångarna, dvs just nu är 
han ensam ung bland de 10 man-
liga sångarna, men vi får hoppas 
att det kommer fler. Agneta job-
bade intensivt med att få med sig 
alla i kören. När ”Go, tell it on the 
mountain” framfördes uppmana-
des publiken att sjunga med i den 
medryckande frälsningssången. 
Agnetas dirigerande blev allt mer 
våldsamt för att verkligen få publi-
ken att känna glädjen i sången och 
jag tror hon lyckades nå de flesta. 

Välkänd avslutning
På slutet kom ett annat av körens 
paradnummer ”Gloria in exelsis”, 
efter vilken publiken äntligen 
fick applådera och gav stående 
ovationer till kören. Konserten 
avslutades som brukligt med 
”Adams julsång” med solo av 
Roland Pettersson. En upprymt 
surrande publik kunde nöjd och 
berikad gå ut i vinterkvällen.

Text & bild: Olof Ulander

Julmusik  
med Ljustorps kyrko-och hembygdskör
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 11014. 
Bilden är tagen hos Nordstrands i Högland i början 
av 1950-talet. På bänken vilar Ragnhild Nordstrand 
några minuter efter en stortvätt en sommardag. I 
förgrunden syns tvättbrädan nedstoppad i ett lagg-
kärl. Till vänster och höger om tvättbrädan syns 
andra laggade träkärl som använts för sköljning. 
Vid Ragnhilds huvud står en spånkorg eller 

möjligen en spånkont som tvätten säkert burits 
fram i. Trots bildens tekniska brister förmedlar 
den fint en del av vardagen vid den tiden. Strax 
efter slår de första tvättmaskinerna igenom och 
förenklar husmorslivet. Bilden har vänligt ställts 
till förfogande av Ragnhilds dotter, Hjördis Bolin.

Bild nr 11004. 

Bilden är tagen 
vid färjestället på 
Skeppsholmen och 
man är beredda 
att lägga ut för att 
åka över till Fjäl. 
Under sommar-
tid var sorterings-
verket Lövudden 
en stor arbetsplats 
dit många Ljustor-
pare tog sig för att 
arbeta. Färjan kal-
lades Glasbruks-
färjan efter 

glasbruket som låg 
ovanför färjestäl-
let i Fjäl. Bilden 
är tagen 1947 
och arbetarna på 
bilden kommer 
från Lövudden och 
skall hem med sina 
cyklar. Bilden togs 
av Bertil Åhlin.
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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!

Utförsäljning  •	
skoterhjälmar
MDS med visir• 

Nu • 895:- (1395:-)

Snöskotrar 
Begagnade snöskotrar 
och stort reservdelsla-

ger för alla märken 

Öppettider 

Terminalvägen 6 
861 36 Timrå 

Mån-Fre    07-17 

Utkörning       

Pellets 6 & 8 mm, 
Värmeloggs och 

spånbalar 
 till bra priser! 

Tel: 060-571050 

Byggbutiken  
i Timrå 
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Klimatsmarta Ljustorp 
Förstudien för klimatsmarta Ljustorp

Nu har vi kommit igång 
med förstudien och i det 
första skedet skickade  vi ut 
ca 400 brev till alla med post-
adress i Ljustorp.

Innehållet i breven var dels 
information om oss, en enkät att 
fylla i om vanor och uppvärming 
m.m, dels en intresseanmälan 
om man vill delta i projektet. Om 
du inte fått ett kuvert så finns 
det att hämta på Bygdekontoret. 
Det går att lämna in svar några 
dagar till. Det framgick inte så 
tydligt i utskicket att även pri-
vatpersoner kan vara med. För-
hoppningsvis får vi in riktigt 
många svar både på enkäten och 
intresseanmälan! 

Fortsättningsvis ska vi bland 
annat titta på mängden sopor 
och hur sopsorteringen fungerar, 
hur många som utnyttjar taxi-

bussarna mm. Den 10 februari 
visar vi filmen ”Six Degrees”. Vi 
kommer att presentera vad vi 
kommit fram till  den 24/2 19.00  
i Bygdegården. Ljustorp är den 
första kommundelen som jobbar 
med det här. Vi får väl se det som 
ett pilotprojekt och hoppas att vi 
kan åstadkomma något riktigt 
stort! 

Miljödiplomeringen är ett studie-
material där man tar fram sin 
egen miljöpolicy efter sina egna 
förutsättningar: 

1.Vad gör vi i dag?
Här går ni igenom hur det ser                             
ut idag.
2. Vad vill vi göra i framtiden? 
Här går ni igenom ett antal sak-
områden (transporter, avfall, 
inköp ect.)

3.Föreningens/företagets  
    miljöpolicy.
Resultatet av diskussionerna 
formuleras i ett förslag till fören-
ingens/ företagets miljöpolicy.
4. Miljöpolicyn antas. 
Styrelsen antar miljöpolicyn.

 Läs mer om miljöfrågor på:

www.klimatsmart.se/

www.konsumentverket.se/miljo/

www.naturskyddsforeningen.se/

Klimattips
 (som är plånboksvänliga!)

*När det är så kallt som det varit- 
täck för fönster och dörrar. Ta en 
filt och häng den i gardinstången 

och stoppa in nertill. Stoppar kall-
drag och håller värmen inne.

*Slå av apparater du inte använ-
der istället för att lämna dem på 
stand by. T.ex dra ur mobilladda-
ren när du inte laddar telefonen.

*Byt ut dina lampor eftersom till 
lågenergivarianter. Dom finns i 
de flesta former och behöver inte 

vara så dyra. Eller du  kanske 
tom ska byta till LED lampor?

* Använd motorvärmare till bilen- 
skönt med en varm bil och bilen 

släpper ut mindre avgaser.  

10 februari
kl.19.00

Bygdegården 
Vi bjuder på ekologiskt fika!

På www.konsumentverket.se/miljo/Miljomataren/  kan du kolla hur du ligger till miljömässigt. 
                                                             Vad får du för resultat?

Klimatcentrerad folkbildning
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KALENDER:

31/1 kl. 11:00 Högmässa i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson
3/2  kl. 19:00 Cafékväll i Ljustorps församlingshem
7/2 kl 18:00  Gudstjänst med musiken i centrum i   
Ljustorps kyrka Thord Hägglund, Agneta Granlöf
14/2 kl 11:00 Högmässa i Ljustorps kyrka
Malin Hagström, Agneta Granlöf
17/2 kl 12.00 Mitt på dagen i församlingshemmet
Lena Landin berättar om Svenska kyrkans internationella 
arbete, Thord Hägglund 
28/2 kl 11:00 Familjegudstjänst Thord Hägglund,  
Cecilia Holm, Agneta Granlöf, Öppet kyrkis , Barnkören
7/3 kl 18:00 Gudstjänst med musiken i centrum 
 i Ljustorps kyrka Malin Hagström, Agneta Granlöf
14/3 kl 11:00 Gudstjänst i  Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, 
17/3 kl 12:00 Mitt på dagen i Ljustorps församlingshem
”Tankar från en soptipp” Torsten Berglund
28/3 kl 11:00 Söndagsgudstjänst  
Thord Hägglund, Seth Hägglöf

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 10-12  
tor 13-15
Tel. 060-408 20
kh Peter Persman 060-408 21, 
070 - 3138762
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljustorp

 Jubel i Bushen! 
Snart är det dags! Vik lördag den 20 februari kl. 18:30 
till körens unika föreställning – jubel i bushen på Byg-
degården i Ljustorp!
En oförglömlig kväll, ni får se kören i en tappning ni 
aldrig förr eller senare får se. Det blir mat, underhåll-
ning och sång. Dans till Late Night Set.
Allt detta för endast 250 kronor. Ring Ulla- Britt Ulan-
der för biljetter senast den 12/2 Telefon 060/82240.

Ljustorps kyrko o hembygdskör gjorde en fantastisk 
julkonsert och hade du inte möjlighet att uppleva kö-
rens mångsidighet då så skynda dig att ta chansen för 
att få uppleva en kväll där kören än en gång visar upp 
sin mångsidighet o kreativitet.

 

Psst....
du missar väl inte

 
PERSONALNYTT

Vår kyrkoherde Peter Persman har från och med 1 januari 
tjänstledigt till 50% för att vikariera som kyrkoherde i Tim-
rå församling. Till att börja med till och med mars månad.

 
Den 10 januari prästvigdes Malin Hag-

ström som präst för Härnösands stift. 
Hon är av stiftet placerad i vårt pas-

torat under sitt pastorsadjunktsår. 
Söndag den 17 januari välkomna-
des hon i vårt pastorat i samband 
med högmässan i Tynderö kyrka. 

Malin känn dig varmt välkommen att 
tjänstgöra hos oss under detta året. 

Kyrkklockorna återinvigs
 

Första adventslördagen den 28 novem-
ber var det högtidlig återinvigning av 
kyrkklockorna i Ljustorps kyrka. 
Det gavs även möjlighet att gå upp 
i klocktornet för att se det fantas-
tiska arbete som gjorts. 
Gudstjänsten började ute på kyrk-
backen med att kören sjöng innan 
sedan kyrkklockorna premiärring-
de. Därefter fortsatte gudstjänsten 
inne i kyrkan. Efter gudstjänsten 
blev det kyrkkaffe o trevlig 
samvaro i församlingshem-
met
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Även om björnen gått i idet blinkar han med 
ena ögat och meddelar följande: Det allmänna 
mötet eller adventsträffen hölls traditionsen-
ligt den 1 december i Lagfors missionshus med 
11 närvarande. Uppslutningen var låg pga fler 
möten hölls i socknen som pockade på våra 
medlemmars medverkan.

Kassören framförde en medlemsmatrikel som 
efter komplettering av personnummer skall 
ligga till grund för utskick och uppvaktningar 
framledes. Noterades att Ann-Marie Olsson 
fyllt 85 år i november och hyllades av byala-
get. I oktober vigdes Allan Dahlin och Marina 
Månsson i Lagfors kyrka, tillika med dop av 
dottern Viola, vilket även uppmärksammades 
av byalaget.

I övrigt berördes, fördelningen av kommande 
sommarjobb, som återupptages senare i vår 
och en eventuell gemensam utflykt till Laxsjön 
som är ett hett ämne just nu pga omstrukture-
ring. Nyårsfirande med fyrverkerier inställes, 
förmodligen var intresset var avsvalnat.

Byalaget önskar god fortsättning på 2010 till 
medlemmar och läsare av Ljustorpsbladet

                          

Nere vid Bredsjöns badplats finns nu en 
spolad isbana. Så ta fram skridskor, ta 
med barn och barnbarn på ett provåk, 
sen en värmande fika i skidstugan.

Årets adventsfika och tändning av 
granen var som vanligt en mysig tillställ-
ning med tomtebesök, julfika och lottför-
säljning.

Byalagets styrelse kommer att kalla till 
årsmöte för 2009 inom kort.För bokning 
av byalagets bastuudde vänligen kon-
takta Kent Berg på mobil 070-218 80 69

Styrelsen genom Victoria

                          Mjällådalens byalag
Den senaste köldknäppen föranledde täta 
besök i våra vedbodar. Våra tankar går till en 
efterlängtad vårsol och utomhusaktiviteter.  
 

Under senvintern startar ett projekt i sam-
verkan med Timrå Kommun under arbets-
namnet Visti Timrå. Projektet syftar till att 
stimulera besöksnäringen och i synnerhet den 
del som heter EkoTurism och som påverkar 
hela Mjällådalen. Mer om detta senare i vår.  
Just nu annonserar vi vårt utbildningsför-
bund rökeri utbildning vid rökkåtan till maj 
månad. 

Stylersen önskar alla medlemmar en god 
fortsättning på det nya året.

Ordförande  
Kjell Rastberg

Bredsjön & Slättmons byalag

Hemsida:  www.ljustorp.se/bredsjon/

Ur Bygd i förvandling, del III
H
hytt å mytt  allt möjligt, alla sorter 
hå´cken  Vilken då? Vem då? 
hå´ga-hå´ga  det var väldigt  
hå´ges  trivs 
hågfä´lls  gilla, tycka om 
hålhä´nt  hårdhänt 
hå´ngle  vänslas, smekas 
hårhä´rna  håret på huvudet 
häánetter  hädanefter 
hä´ de a´ gå´le flytta på sig 
hä´ nä´ a´ gå´le kasta bort det 
hä´ggde  heja, spar 
hä´le   tål, klarar, uthärdar 
hä´ljendág  helgdag 
hämskó  broms, något som hindrar 
hä´nnan  här 
hä ópp  öppna 
här hä´nnan  här 
hä´rrmelitt  förargligt, retfullt 
hä´rta  hälften 
hässche-jála  området kring en hässja 
hässa-då  äsch då 
hääft   bra, gott, lätt 
hôgas   hôgas int= vågar inte, törs inte 
hôgasamt  trevligt, roligt 
hôgg-i  ta-i, hugg-i 
hôppe  hoppa 
hôs   drummel 
hö´jje   ropa 
hö-måá  höskrädet nere på ladgolvet 
húvvula  tiden mellan sådd och slåtter 
  

Våra dialektord, H:2
Ås/Lagfors byalag
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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                  
e-post: betel@ljustorp.se

Kärlek
Glädje

Skotergudstjänst
21 mars klockan 13.00

Avfärd med skoter till skinnen från Gullängen gård i Fuske 12.00.  
Medtag eget fika och grillkorv, eld för korvgrillning finns!

För icke skoterburna kan man köra bil till skinnens parkering vid Lagfors, 
Rundbacken och promenera fram på isen eller bli hämtad av våra ”taxi-
skotrar”

”Åre Adventure”

Är du ung och född 1996 eller tidigare 
och tycker om att ha kul och få nya 
kompisar? Då måste du bara hänga 
med på vårt sportlovsläger!

Den 7-12 mars går lägret av stapeln 
i de underbara jämtländska  fjällen. 
Vi kommer att bo tillsammans på en 
gård i Undersåker, en liten by belägen 
utanför Åre. Fullt ös i lössnö och pist 
på dagarna, och på kvällarna dricker 
vi varm choklad, fikar och vrider oss i 
skratt till någon rolig lek.

Mer information
http://www.ljustorp.se/betel/are 

Kalender
 
Februari

Sön 7/2  11.00 Gudstjänst med Peter Ruut

Sön 14/2 11.00 Gudstj. m. Robert Fallstam

Fre 26/2  18.00 Happy Hour

Mars

Sön 7/3 Åre lägret startar!

Sön 21/3 Skotergudstjänst

 
Se predikoturer för eventuella ändringar
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Den 10 december firade 
förskolan Lucia. I år hade 
man flyttat firandet inomhus 
och höll till nere på idrotts-
platsen. 

På vägen ner mot idrottsplatsen 
hade fröknarna ställt ut koner 
med värmeljus inuti, som visade 
vägen för alla som ville se Lucia-
tåget. Marschaller lyste upp sista 
biten från parkeringen in till ser-
veringen. Inomhus hade föräld-
rarådet ställt i ordning borden 
och dukat. Det blev ganska 
trångt när alla föräldrar, syskon 
och övrig släkt skulle samsas om 
utrymmet. Det var ca 120 perso-
ner totalt medräknat alla barn 
och fröknarna. Lokalerna blev 
fort varma och fönstren öppna-
des för att få in lite friskluft. 

Innan våra småstjärnor kom 
in pratade förskolläraren Ellen 
Persson om hur duktig hon 
tyckte barnen varit, och att det 
var roligt att det kommit så 
många, men att vi nästa år skulle 
vara på Bygdegården så alla får 
plats ordentligt. Hon sa också att 
det var fotoförbud under själva 
sången, för att barnen inte skulle 

bli bländade av alla blixtar. Efter 
sången var över var det däremot 
fritt fram. 

Körledare
Så kom då de små charmtrollen 
in. Det var en salig blandning 
av tomtar, pepparkaksgummor, 
lucior och pepparkaksgubbar. 
Britt-Inger Lindström agerade 
körledare och satte sig på en 
liten stol framför barnen. De 
andra fröknarna  satte sig på 
ömsom sidor. Så satte de igång. 
I ett rasande tempo blev åhö-
rarna bjudna på bland andra  ”Vi 
komma”, ”Tipp tapp”,  ”I ett hus 
i skogens slut”, ”Hoppehoppe 
hare” och naturligtvis Lucia-
sången. Barnen tog i och sjöng 
som bara den. Alltför snart var 
det slut. 

Meddetsamma började fotoblix-
tarna hagla. De minsta som inte 
varit med förut undrade nog vad 
som hände. Marlene Svedin fick 
kämpa lite för att få uppmärk-
samheten, men efter att tag blev 
det så pass tyst att vi kunde höra 
henne. Hon delade ut fina påsar 
med lite olika godsaker i till alla 
fröknarna från föräldrarna och 
barnen med en önskan om en 

god jul.

Luciafika
De familjer som inte ville fika 
eller skulle vidare upp på skolan 
för att titta på deras lucia, bör-
jade nu att fara och kvar blev ca 
80 personer som ställde upp sig 
på kö för att få något i magen. 
I år var det föräldrarådet som 
stod för fikaserveringen. Det 
serverades både ostmackor och 
skinkmackor, (naturligtvis med 
julskinka) risgrynsgröt, kaffe, 
saft och pepparkaka. Eftersom 
det är några barn som inte tål 
laktos fanns det gröt, smörgås 
och pepparkaka som var laktos-
fritt. 

Maten var framdukad på disken 
och man försåg sig själv, så det 
var lätt att välja det man ville 
ha. Kön blev stundtals lång, men 
alla fick till slut. Alla fick plats att 
sitta vid borden också, så ingen 
behövde stå. Föräldrarådet fick 
mycket beröm och gröten tyckte 
många var väldigt god. Det var 
Elsy Lindström som hade kokat 
hela 90 portioner för att mätta 
alla hungriga luciafirare.

Text: Sara Östman

Luciafirande
Intresset var stort för barnens uppträdande.

Barnen hade klätt sig i många olika munderingar.
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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 12.30-15

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

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet
Välkommen att ringa för prisuppgift

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

Sjöströms Busstrafik
 Lagfors

























 
 

 









Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut

Klinik: Mariedal, Timrå 
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker

070-533 17 92
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Familjen Funcke trivs med 
läget och grannarna i Högland.

För 6,5 år sedan flyttade Linda 
och Magnus, samt hunden Chili in 
i sitt drömhus i Ljustorp. Då hade 
de under en tid letat hus främst 
i Njurunda-Lucksta-Matforstrak-
ten, eftersom Magnus hade sitt 
arbete på Stockviksverken. De var 
dock runt och tittade på hus lite 
här och var, och det var när de var 
på väg till en husvisning i Fuske 
som de såg det lilla huset högst 
upp i Högland som de sa till var-
andra: ”Där skulle man bo!”. Ett 
halvår senare var just det huset 
till salu och det köpet gick fort för 
Linda och Magnus. Läget tillta-
lade dem, det ligger (lantligt talat) 
centralt men ändå avskilt. Linda 
ville inte ha grannar alldeles för 
tätt inpå men ändå inte bo alltför 
avsides. Närheten till dagis och en 
liten byskola avgjorde också flyt-
ten, eftersom paret tänkte bilda 
familj – vilket de också har gjort i 
och med barnen Maria, snart 4 år 
och Wilhelm, snart 2 år. 

Det började med en svängom
Det var år 2002 som det sa klick 
på ett dansgolv på Aveny, till 
tonerna av Boogartz. Då hade 
Magnus och Linda redan dansat 
ihop under tre somrar, men det 
var först efter sista danstillställ-
ningen som de bägge hade börjat 
leta efter varandra på varsitt 
håll. Magnus bodde då i Breds-
and efter att ha vuxit upp i Sol-
lefteå. Linda bodde i Söderhamn, 
hon är uppvuxen i Söderala. 
Eftersom Magnus var den som 
hade fast jobb så blev det Linda 
som flyttade upp till hans etta i 
Bredsand. Efter att ha bytt ettan 
mot en trea så började de prata 
om att de lika gärna kunde leta 
efter hus med tanke på boende-
kostnaderna. Och på den vägen 
var det alltså! I augusti 2004 gifte 
sig paret i Lidens gamla kyrka, 
”på årets varmaste dag!”. Linda 
berättar skrattande om hur svet-
ten hade runnit under hela vig-
seln och om hur brudparet efteråt 
hade fått plocka bort uppsvällda 
riskorn från kroppen. Den stora 
dagen var annars helt perfekt, ett 
litet och trivsamt bröllop! I somras 

hade de barnvakt så 
att de fick tillfälle 
att fira sin femåriga 
bröllopsdag med bio 
och middag.

Fantastiska grannar
Linda, som är 31 år, 
bodde innan hon träf-
fade Magnus i Stock-
holm under några år. 
Där utbildade hon sig 
vid Idrottshögskolan 
till lärare för grund-
skolans yngre åldrar 
inklusive förskola 
och fritidshem. Hon 
arbetar inom Timrå kommun och 
söker fast tjänst. Magnus, som 
blir 38 i år, jobbar fortfarande på 
Stockviksverken. Han har pluggat 
vid Mitthögskolan (som det hette 
då) och arbetar som  konstruktör. 
Maria och Wilhelm går på försko-
lan i Ljustorp och Magnus som är 
engagerad i dagis-och skolfrågor 
sitter med i föräldrarådet för för-
skolan. Jag får berättat för mig 
en historia om när Linda under 
sin studietid hade en tillvalskurs 
som innefattade en vecka i Riks-
gränsen. Linda åkte utförs på ett 
par gamla Elanskidor från 1974, 
och rätt som det var dök det upp 
en exjugoslav som varit landslag-
stränare eller liknande. Han hade 
blivit eld och lågor över att Lindas 
typ av skidor fortfarande ens exis-
terade! Och det är nog lite så Linda 
är, varför slänga bort sådant som 
fortfarande är gångbart? 

Trädgårdsbestyr & vedhuggning
Familjen trivs väldigt bra i Ljus-
torp, de nämner sina fantastiska 
grannar som både ställer upp som 
barnvakt och bjuder över på fika. 
Eftersom både Linda och Magnus 
har sina föräldrar på annan ort 
så är barnpassning guld värt. Ett 
stort plus är att det är så lätt att 
vara utomhus med barnen, just 
där de bor behöver de inte vara 
orolig för någon trafik. Linda 
tycker att det är mysigt med fåg-
larna på tomten, att man ibland 
kan se spår efter lo som gått upp-
över och att emellanåt få skymta 
en älg. Det enda de kommer att 
tänka på vad gäller minussidor i 
Ljustorp är resvägen, barnen får 
ibland långa dagar på dagis. Men 

det väger upp allt som är bra med 
bygden. På frågan om fritidsin-
tressen berättar Linda att hon 
gillar att vara ute i trädgården 
under sommarhalvåret. Annars 
minst sagt slukar hon böcker, 
minst en bok har hon ständigt 
på gång. Helst läser hon sagor 
och fantasy, men även deckare 
och en och annan kärleksroman 
slinker ner. Magnus gillar att 
vara ute, att hugga ved och köra 
traktor. Linda nämner just att 
det var  fascinerande att flytta 
ut på landet, ”Helt plötsligt stod 
man med traktor!”. Magnus är 
uppvuxen i ett villaområde men 
hade morföräldrarna på landet 
utanför Junsele. Han hade en 
barndomsdröm om att ha skogs-
bruk och kanske ha lite djur. 
Just djur är något som kommer 
på tal. Magnus verkar inte lika 
sugen på att ha djur längre, 
eftersom man blir så bunden. 
”Vi har ju hunden”, säger han. 
Linda har dock en vision om att 
åtminstone ha höns i trädgården. 
Chili är en dvärgpinchertik som 
fyller 9 år samma dag som Maria 
blir 4. Det var Lindas hund från 
början, men Magnus blev ovan-
ligt snabbt accepterad av den 
bestämda hunddamen.

Höjdare på bugg
Återigen kommer dansen på tal, 
förr dansade de bägge mycket men 
med två småbarn är det svårt att 
få den tiden att gå ihop. Linda 
säger att Magnus var en höjdare 
på bugg, medan hennes parad-
dans snarare var foxtrot. Vem vet, 
kanske går danstalangerna vidare 
till nästa generation? 

Text: Ia Persson

Vi fann vårt drömhus i Ljustorp
Från dansgolvet till villa på höjden

Familjen Funcke; Linda, Wille, Maria och Magnus
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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!

REA 50%
på nästan allt 

Matjord

Kranbils- 
transporter

Sanna GruS
Öppom 124, 861 93  Ljustorp

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

Massor av plagg 
högst 100 :-

30- 50%  
på allt i butiken  
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Karré med lök och dragon 
 

Ingredienser
Portioner: 4

ca 1 kg potatis 
3 gula lökar
ca 450 g fläskkarré (benfri)
1 msk smör
1 tsk torkad dragon 
3 dl vispgrädde
1 1/2 msk konc kycklingfond
300 g frysta haricots verts

 
Tillagningstid: Över 20 min
Svårighetsgrad: Medel

Gör så här
1. Skala och koka potatisen. 
2. Skala, halvera och skiva löken tunt. Skär fläskkarrén i lillfingerstora  
     strimlor. 
3. Fräs löken i smör i 5–6 minuter. Tillsätt torkad dragon, vispgrädde och  
    konc kycklingfond, rör om. 
4. Lägg i fläskkarrén och låt koka 7–8 minuter.
5. Koka haricots verts enligt anvisning på förpackningen. 
6. Häll av potatisen och pressa genom en potatispress. 
    Servera fläskkarrén med pressad potatis och haricots verts.

FÖR ALLA? Glutenfri. Gör laktosfri: använd laktosfri grädde och matfett. Kon-
trollera fonden. Gör mjölkproteinfri: byt grädden mot havre- eller sojabaserad 
gräddersättning. Kontrollera fonden och byt smör mot mjölkfritt matfett eller 
olja. Gör äggfri: kontrollera fonden. 

Hoppas det smakar! 
Receptet är hämtat från Ica.se



25



26

Grisslakten i Frötuna
Utdrag ur ”Bygd i förvandling” del III

Det var den 10 december 1910 
- en bitande kall vinterdag - då 
grisslaktaren Å kom till bonden 
S i Frötuna för att slakta julgri-
sen. Han lämnade klubban och 
kniven i förstugan, och när han 
kom in i köket, satt bonden S 
vid spisen och passade kaffepan-
nan. När kaffet var kokat, slog 
han allra först upp en kopp åt 
gumman, som ännu låg i köks-
soffan. Sedan ställde han en 
kopp på diskbänken och hällde 
i den åt slaktarn och till sist 
tog han en kopp åt sig själv. De 
pratade om den stränga kylan 
och bonden omtalade, att han 
gjort upp eld under murpannan 
i lagåln för att värma skållvatt-
net. ”Glöm nu inte att ta med dig 
hämtarn under diskbänken att 
ta blodet i”, förmanade gumman. 
Men så sade bonden: ”Vi måste ju 
ha en kask, innan vi går”. ”Jaa”, 
tyckte slaktarn, ”det skulle nog 
vara gott med en kask, när det 
är såhär kallt”. Bonden slog i 
en rejäl kask åt dem var och 
slaktarn sade: ”Gott - men lite 
starkt”. Och det befanns smaka 
så gott, så det blev både en och 
litet mer efterhand.

Men till slut sade gumman 
stopp. ”Nu kan det vara nog. 
Nu är det nog bäst att ni ger er 

iväg”. Och gubbarna tog hinken 
och lyktan och stövlade iväg mot 
ladugården. När de kom dit, 
hängde bonden lyktan på en spik 
i väggen och slaktarn öppnade 
dörren till grishuset. Grisen kom 
så småningom fram till trös-
keln men verkade inte alls vilja 
komma längre. Han stannade 
upp, länge och väl men makade 
sig sakta och försiktigt fram litet 
mer och mer. Slaktarn började 
lessna och beslöt sig till slut, att 
han kanske skulle försöka, så 
han tog klubban och drämde till 
allt vad han orkade. Det är svårt 
att säga, vad det berodde på, 
men slaget träffade så olyckligt, 
att grisens högra öra lossnade 
och blodet sprutade utför kinden. 
Grisen upphävde ett hjärtskä-
rande skrik, rusade ut genom 
dörren och rätt på bonden, som 
stod med ryggen med lagålspor-
ten. Grisen träffade rätt mellan 
benen på honom, porten flög upp 
och bonden åkte på rygg ut i den 
meterhöga snödrivan. Grisen 
fortsatte vrålande ner emot 
landsvägen.

I vinkeln mellan landsvägen och 
lagårdsvägen stod bagarstugan. 
Eftersom marken lutade ner 
emot landsvägen, var det ett mel-
lanrum under bagarstugans golv 
på c:a 70 cm. Där kröp grisen in. 

Hans hjärtskärande skrin hade 
emellertid väckt grannarna, som 
kom springande från alla håll. 
Bröderna F, som bodde närmast, 
gick med lyktan, så att slaktarn 
skulle hitta grisens bakben och 
försöka dra ut honom. Men det 
var alldeles omöjligt. Grisens 
ben var blöta av skit och det gick 
inte att få något grepp på dem. 
Så kom då grannarna med töm-
marna och efter mycket krångel 
fick slaktarn en töm om varje 
ben, och med grannarnas hjälp 
kunde de dra ut grisen.

Men - om grisen var hemsk att 
skåda, så var karlarna inte 
mycket bättre, fullsmetade med 
blod och mull och damm som de 
var. Slaktarn fick till slut in ett 
kraftigt slag mot grisens huvud, 
och så fick han sin död på lands-
vägen. Mor E stod på mangårds-
byggnadens bro i bara särken, 
och de ord, som strömmade ur 
hennes mun, lämpar sig inte att 
här återge. Och det blod, som 
fanns kvar i grisstackarn och 
som B så väl behövde till julpal-
ten, det rann bort i landsvägs-
smutsen.

Ja, så kan det gå, då grisen inte 
vill som slaktarn, eller  - kanske 
tvärt om.

Det är Frida Svedin 
Thunström från Stavre 
som ingår i Damkronorna 
i ishockey.

Frida är född 1989 och kommer 
från Stavre, Hon har varit med 
i ett stort mästerskap tidigare, 
Det var VM 2009 med place-
ring 4:a. Hennes nuvarande 
klubb är Modo Hocky.

Hon reste till Vancover den 21 
januari där hon och resten av 

landslaget möttes upp för trä-
ningsmatcher mot andra lag, 
bla herrlag.

Den 13 februari spelar hon 
och laget sin första match 
och givetvis så siktar hon på 
medalj.

Frida kommer tillbaka till 
Sverige igen den 3 mars. För-
hoppningsvis med en medalj!

Text: Marie Lundberg

Källa: www.sok.se

Ljustorpare medverkar i OS

Foto: Scanpix
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet

- vår väg är lugn
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Glimtar från Ljustorps skola vecka 3,  år 2010

När snöstormar viner runt knutan
och man knappt ser ut genom 
rutan
Då är det skönt att sitta inne och 
mysa
och slippa vara ute och frysa
Ta en kopp kaffe och må gott
Tänka på sommaren i ljusgrönt 
och blått
Tänkkänna på doften av hägg 
och syren
och vattnet som porlar runt bäck-
ens sten
Drömvandra på stigar bland 
myror och strån
och höra gökens lockrop långt 
bortifrån
Se på harens spår och älgen
och nyutslagna knoppar på 
sälgen
Att vara ute bland djuren
och bli ett med naturen
Att drömma om blommande 
sommaräng
och sen få krypa ner med en bra 
bok i en varm säng
Det är att klara vår bistra vinter
När bilarna bara slirar och slinter

Ingrid Hallin

Grattis!
Vi vill gratulera till alla nya 
bebisar som vi fått här i byn!

Nu har vi is på vår fina skridsko-
bana, den med rink ni vet! Som van-
ligt får vi tacka Ljustorps IF för den 
fina skötseln! Våra elever har redan 
hittat dit på raster och idrottstimmar! 
Än har vi inte sett vår rektor prova 
isen, men han har lovat sätta på sig 
skrillorna snart! Snart kan vi också 
dra ut på skidor i nydragna spår. Tack 
även för det!

Våra lokaler i skolan ska rustas till 
viss del. Det blir lite nya möbler och 
datorplatser, med nya datorer.

Men mer nytt! 

Vivi-Anne välkommen tillbaka! Under 
sommaren 2009 ”försvann” alla böcker 
från biblioteket. De fraktades ner till 
huvudbiblioteket. Men hör och häpna! 
De har kommit tillbaka! Alla böcker 
till barn och ungdom är tillbaka. De 

står på hyllorna och väntar på bok-
lånare. Det dröjde bara en dag tills 
det blev fart på boklånen. Nu får vi 
hjälp av Vivi-Anne igen med utlåning 
på fredagarna. För övrigt använder 
lärarna på skolan biblioteket på sina 
lektioner, när de finner det lämpligt.

Biblioteket ska rustas med lite nya 
möbler, bland annat för att kunna 
ha elevrådets möten där. Vi hoppas 
att eleverna vill vara med och före-
slå lämplig inredning. Vi behöver en 
snygg skylt också som talar om att det 
finns ett bibliotek på skolan igen! Nu 
är dörren helt anonym bland andra 
dörrar! Kanske blir det en lämplig bild-
uppgift för eleverna. Det är en bra upp-
sättning böcker redan, men det finns 
pengar att köpa in fler! Då kan för-
slag från eleverna vara en bra resurs. 
 
            Text: Ann Fredbäck
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BUTIKEN UPPHÖR! 

På mötet den 11 januari 
bestämdes enhälligt att 

butiken upphör.  
Det är många faktorer som 
spelar in i detta beslut men 
en är att butiken inte går så 

bra.

Vi har öppet till och med 
lördagen den 6 februari, 
mån. den 1 till fre den 5, 

kl. 14.00-17.00 och 
lördagen den 6 
kl.11.00-14.00.

Flertalet av oss kommer att 
fortsätta sälja våra saker 

på annat sätt bl.a. kan man 
höra av sig på våra 
privata telefoner.








 
Välkommen 

in denna sista 
vecka!



30

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.

 
Facit hittar på sidan 36. 

LYCKA TILL!

Pyssel sidan 
Lös och färglägg! 
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Timrå 
Glasmästeri AB

Bilrutor och 
glasreparationer
Stenskottslagning

Öppet må-to 7-17 fr 7-16
Terminalvägen 6, Timrå
Telefon 57 64 20 

Ryds Glas
i Timrå AB

Närmare än någon annan.

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

v v 

En mäklare nära dig   
 
 

     
 
 

            
                      

  

Mäklarna i Timrå 
          Köpmangatan 18 

Fastighetsmäklare 
Ann Rydell Hall 

Fastighetsmäklare 
Julia Berggren 

 
    Funderar ni på att sälja er bostad? 

 
Kontakta oss för en kostnadsfri muntlig marknadsvärdering samt 
en presentation av hur vi tar hand om Er viktigaste affär i livet! 

 
Tfn 57 33 90 
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Julgransplundring
Barn och föräldrar dansade ut julen

Det var fullt hus när Centerkvin-
norna för 27:e året i rad anordnade 
barnfest på Bygdegården i Mellberg. 
Dagen bjöd på dans runt granen, 
sagostund, fika och besök av självaste 
Tomten !

Sagostund och tillbakablick
Klockan 13 slog dörrarna till Bygdegården 
upp och släppte in barn och vuxna för ett 
par timmars hålligång. Barnen hade spring 
i benen och verkade föväntansfulla. Vi 
välkomnades av Ulla-Britt Ulander som 
presenterade ”husbandet” Lövbergarna 
som för dagen bestod av 7 musiker, varav 
Leif Edström var den som vant ledde ring- 
dansen. Sagostunden som inledde kala-
set var i år var en berättelse inlevelsefullt 
framförd av Linda Funcke, som hastigt fått 
rycka in. Linda lyckades fängsla barnen 
med en historia om tre giftassugna syst-
rar och en viss Hibbaggis. Sensmoralen 
i sagan var att man inte ska döma män-
niskor utifrån deras utseende. Jag fick en 
liten pratstund med Ulla-Britt Ulander och 
förhörde mig nyfiket om hur länge Barn-
festen varit ett inslag i Ljustorps historia. 
För undertecknad som inte är infödd var 
det otroligt att höra att traditionen började 
redan 1946, då som ett samarbete mellan 
Centerkvinnorna och Socialdemokratiska 
kvinnoklubben – vartannat år turades de 
om att arrangera tillställningen. Sedan 
1983 är det endast C-kvinnorna som håller 
i festen. Ulla-Britt berättade vidare att det 
stadigt brukar komma ungefär 50 barn 
och 50 vuxna. Jag har inga säkra siffror 
på deltagarantalet denna dag, men troligt 
är att vi nog var fler än så. 

Dans kring granen
Sedan var det dags att dansa kring granen 
och det var en stor ring med föräldrar och 

barn som sjöng, gjorde rörelser och dan-
sade än hit, än dit. Räven raskar över isen 
(med stort engagemang speciellt i Grin-
Olles och Skratt-Olles visa), Små gro-
dorna och Vi äro musikanter var några av 
sångerna som spelades. Ibland rådde en 
smula förvirring åt vilket håll det egent-
ligen var dags att dansa åt men både Leif 
samt en herre bland de dansande styrde 
som tur var upp det hela och det var en hel 
del muntra skratt kring detta. Kanske värt 
att notera var att det främst var mammor 
som svängde sina lurviga, papporna satt 
och dokumenterade med kamera samt 
iakttog glatt sina dansanta familjemed-
lemmar. När det dansats en stund hade de 
flesta fått upp värmen och det var dags för 
fika. Barnen bjöds på festis, bulle, peppar-
kaka och rån. Vi vuxna lät oss, till själv-
kostnadspris, väl smaka av gott kaffe och 
fikabröd. Även sockerfritt alternativ fanns. 
Barnen åt snabbt upp sitt fika och hade 
fortfarande mycket spring i benen, glada 
sprang de runt medan vi vuxna kunde sitta 
ner och prata en stund.  Lövbergarna stod 

för pausmu-
sik. När det 
så var dags 
för en andra 
s v ä n g o m 
kring granen 
fick Leif 
E d s t r ö m 
påkalla vår 
u p p m ä r k -
samhet ett 
par gånger. 
Kanske hade 
vi vuxna 
mycket att 
a v h a n d l a 
med varandra 

så här efter julhelgen? Ringen hade denna 
gång minskat något men det var fortfa-
rande många dansande. Innan dansen 
drog igång för andra gången ringde Leif 
upp vår nutida moderna tomte på mobil-
telefon för att fråga var han befann sig. 
Leif lät meddela att Tomten snart skulle 
vara på plats. Innan dess hann vi bl a leka 
och sjunga ett par omgångar av Björnen 
sover. 

Tomten kommer!
Plötsligt säger sig någon ha sett Tomten 
utanför, och visst – helt plötsligt står han 
livs levande i kapprummet ! De flesta 
barnen visste  inte till sig av glädje, medan 
några tittade storögt och en smula avvak-
tande. Tomten virvlade in i rummet med 
ett helt gäng barn i släptåg. Han berät-
tar om färden på spark nerför berget och 
sedan dansar och sjunger han med barnen 
och utropar ”Kul, kul !”. Han pratar och 
skojar med både vuxna och barn, och 
vi avslutar med att göra Raketen ihop. I 
säcken som han har med sig har han pre-
senter till alla barn, som samlas framför 
honom. En och en får barnen ta emot sina 
gottepåsar, en del modiga - andra desto 
blygare och låter mamma eller pappa ta 
emot påsen från Tomtens hand. Tomten 
frågar vad barnen heter och kan redan 
innan namnet på flera barn – vilken bra 
Tomte! Innan Tomten lämnar oss (fram till 
nästa jul !) leder han en långdans genom 
lokalerna, för att sedan ta farväl. Vid det 
här laget är det riktigt varmt i Bygdegår-
den och de flesta börjar nöjda packa ihop 
efter dagens trevliga tillställning. Jag anar 
att alla barn, och kanske även vi vuxna, 
somnar väldigt nöjda och belåtna ikväll. 

Text & bild: Ia Persson
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En aning personligare 

Begravningsbyrån med det personliga  
engagemanget finns för Dig alla dagar.  

Vi har jour kvällar och helger så även då når Du  
oss om Du behöver vår hjälp vid ett dödsfall. 

På begravningsbyrån hjälper våra duktiga
medarbetare Dig när det gäller begravningar. 

Testamenten, bouppteckningar, samboavtal, gåvobrev
och äktenskapsförord m.m samarbetar vi med 

Ringa Juridik.

Välkommen till oss! 

Hässjö Begravningsbyrå 

Köpmangatan 38 i Timrå 

Tel 400 63
 (Gäller även kvällar och helger) 
   

www.ringabyraer.se 

            
                Av SBF auktoriserade begravningsbyråer 

Mobila massören!
 

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

 Liselotte Forsberg, dipl. & cert. massageterapeut 
Mobil: 070-266 89 81

Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se 

Köp  
öronljus och 
spikmattor!

Ge bort  
ett 

presentkort
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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

 
  Februari 
   
    Mån 1 kl.8.00 
 Företagsfrukost 
 Bygdegården 
 Lj. Sockenförening

    Ons 3 kl.19.00 
 Teater 
 Bygdegården 
 Lj. Hembygdsföreningen

    Ons 3 kl.19.00 
 Cafékväll 
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Lör 6 kl. 14.00 
 Humlan stänger

    Sön 7 kl.10.00 
 Medelpad Classic Ski 
 Bredsjön 
 Lj. Idrottsförening

    Sön 7 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Sön 7 kl. 18.00 
  Gudstjänst 
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling

 
    Ons 10 kl. 19.00 
 Filmvisning 
 Bygdegården 
 Klimatsmarta Ljustorp

    Sön 14 kl. 11.00 
 Högmässa 
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling

    Sön 14 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Ons 17 kl 12.00 
 Mitt på dagen 
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling  

    Lör 20 kl. 18.30 
 Jubel i bushen  
 Bygdegården 
 Lj.Hembygds-o Kyrkokör

    Tis 23 kl. 13.00 
  Medlemsmöte 
 Bygdegården 
 PRO   

    Ons 24 kl.19.00 
 Presentation 
 Bygdegården 
 Klimatsmarta Ljustorp

    Fre 26 kl. 18.00 
 Happy Hour 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling    

     Sön 28 kl. 11.00 
 Familjegudstjänst  
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling       

  Mars

    Mån 1 kl.8.00 
 Företagsfrukost 
 Bygdegården 
 Lj. Sockenförening

    Ons 7 kl. 18.00 
 Gudstjänst 
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling        

   Sön 14 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling  

   Ons 17 kl. 12.00 
 Mitt på dagen 
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Sön 21 kl. 13.00 
 Skotergudstjänst 
 Skinnen 
 Lj. Baptistförsamling

    Tis 23 kl. 13.00 
 Årsmöte  
 Bygdegården 
 PRO

    Sön 28 kl. 11.00 
 Söndagsgudstjänst  
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling 

    

Regelbunden verksamhet

     Tis kl. 10-12    
 Öppet Kyrkis 
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

     Ons kl. 11.00 
 Boule 
 Skönsberg 
 PRO  

      Tor kl. 18.30 
 Skidträning 
 Elljusspåret 
 Skidsektionen

Aktiviteter  i Ljustorp februari- mars
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Ett stort TACK till alla medlemmar  
för det gångna året

En God Fortsättning på det nya året
Önskar styrelsen PRO Ljustorp

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 
23 februari 

Bygdegården Ljustorp kl. 13.00 
Underhållning 

Årsmöte 23 mars
Bygdegården kl 13.00

Underhållning 

STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14 

070-351 27 10
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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 
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  Tom 6/2 
Mån-Fre 14-17 Lör 11-14

Kansli IP
  Udda v. Ti, Tor 8.00-11.00 Jämn v. Må, Ti, To 8.00-11.00 

Pastorexpedition Ljustorp
Ons 10-12 
Övrig tid Pastorsexpedition Söråker

 

   

Ljustorps information

Facit Sudoku

Företagsfrukost
1 februari/ 1 mars

Bygdegården 
Välkomna!
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Återuppstånden tradition?
På Hembygdsgården har 
man tidigare haft som tradi-
tion att bjuda in till kaffe och 
gemenskap framför brasan till 
Advent. 

Traditionen bröts för några år 
sedan då det kom så få besö-
kare. I år gjorde man ett nytt 
försök till den andra Advent. 
Det kom lite folk utanför den 

innersta kretsen som 
kunde njuta av brasvär-
men, kaffe och trevligt 
sällskap. 

På bilden sitter Barbro 
Nilsson, Lars-Axel Rönn-
gren, Ulla-Britt Ulander 
och Lars-Erik Nilsson.

Text & bild: Olof Ulander



Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...

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

Hässjö begrav. byrå
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
Timrå Teaterförening
Träffpunkten

Hälsar alla hjärtligt välkomna!


