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Sid
Tänk vad
tiden rinner
iväg,
snart är det
påsk och sen
är sommaren
på G.

Äntligen!

GLADPASK
Lycka till alla hönor så
att ni hinner få fram alla
ägg i tid...
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INSÄNDARE
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ENKÄT ATT BESVARA!!

LJUSTORPS BYUTVECKLlNG EKONOMISK FÖRENING
BJÖRKOM 3154, 86033 BERGEFORSEN

ALLMÄN INFORMATION
NÄSTA TIDNING

STOPP OCH UTSKICK

Nr3

4 maj

27 maj

Nr4

6 juli

29 juli

Gör din stämma
(eller penna) hörd i "bladet"

L. .
r"'fr"

Medlemsavgifter för år 2001

Enskild
50:Familj, fOretag, fOrening .
75:
Insatsmedlem betalar 100:-, vilket är en engångssumma, + att den är personlig,; sen
även årlig medlemsavgift.
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 nummer.
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, men känner ni någon" emigrant" som skulle
vara intresserad så tipsa gärna.

Föreningens Postgiro

ANNONSKOSTNADER rör 2001

86 1124 - 6
INTERNET..
Ljustorps hemsida:
http://www.geocities.com/Yosemite/
Rapids/6009
Tips om ändringar och länkar, hör av dig till:
Lena Liljemark, 822 22
e-mail: lovberg@algonet.se

STOPPDATUM!!
Är fortfarande tacksam om jag
får in ERA bidrag lagomt till
stoppdatumet.
Hanteringen blir liksom mycket
enklare då...

Pris:
HelA4
1/2A4
1/4A4
Radannons

exkl. moms
600:
300:
150:32:-

inkl. moms
750:
375:
187:50
40:

~e
ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
Hel A4
1/2 A4
1/4 A4
Radannons

2.400:1.200:600:128:-

3.000:
1.500:
750:
160:

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
Hel A4
1/2 A4
1/4 A4

2.000:
1.000:
500:

2.500:
1.250:
625:

®

®
ADRESSEN TILL "RED":
Marianne Persson
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN
bjorkom@mail.bip.net
060 - 823 23, 824 23,070 - 5482499.
FAX 060 - 82323 (RING FÖRE!)
IDT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN.............
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Ljustorps Byutveckling
Ekonolllisk förening
Ljustorps Byutveckling Ekonomisk förening är ett kooperativ med syfte att initiera och bedriva
utveckling i Ljustorps socken och byar. Såväl privatpersoner som företag, föreningar och andra
organisationer är välkomna som medlemmar.
Insatsen är 100 kronor,
Årliga medlemsavgiften är 50 kronor för enskild och 75 kronor för familj, företag och förening
per år.

Xndamålet är att främja medlemmarnas allmänna intressen genom:
• att arbeta för landsbygdsutveckling, småskaligt företagande, kultur, miljö och
samhällsutveckling.
• att verka för byns utveckling genom olika arrangemang, aktiviteter och utvecklingsprojekt som
även främjar den sociala gemenskapen.
• att stödja och i vissa fall bedriva barn och ungdomsverksamhet.
• att bedriva eller påverka utbildnings och informationsverksamhet för landsbygden samt att
kaI1lägga och skapa en kunskapsbank för utveckling av bygden.
• att utgöra ett nätverk för medlemmarna med ömsesidigt stöd, rådgivning och infOlmation.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
Medlemmarna deltar genom att själva verka i föreningens anda, deltar i verksamheter och
använder sig av de tjänster som föreningen erbjuder sina medlemmar.
Om du är intresserad av att bli medlem kan du sätta in Insats- samt den årliga Medlemsavgiften på
vårt Pg 86 Il 24 - 6 ,skriv även upp familjemedlemmars namn.
Om du vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta föreningens ordförande
Erland Nordström 060-82319, du kan också kontakta redaktören för vår tidning ljustorpsbladet
Marianne Persson tel. 060-82323.
Ljustorpsbladet som är bra för utvecklingen, ges ut 5 - 6 gånger per år till alla hushåll i Ljustorp.
Under år 2000 bekostades detta till stor del av annons- och medlemsavgifter samt ideellt.
Du som är intresserad av bygdens utveckling kan stödja detta med att VaI'a medlem i föreningen.
Din medlemsinsats kan vara avgörande för bl.a. ljustorpsbladets framtida överlevnad.

Viktiga uppgifter för inbetalningskortet
Namn
FaIllilj emedlemmar

.
.

..
Adress, Tel.
"
O Insats avgift (personlig och betalas en gång)

100:

Årets medlemsavgifter
O Enskild
D Familj
D Företag / förening

50:
75:
75:
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Årsstämma

Ljustorps Byutveckling'
dbo>JmoJomQ.§k iftö>Jl<enQ.ng'

Söndagen den 8 april
plats //Bygdegården Ljustorp//

Kl. 13.00

• Representant från Graningebyn kommer
och berättar
• Landsbygdsprogram
( Sambygd, Västen10rrlands länsbygderåd )
• Kaffe och macka

Kl. 15.00

• Årsmötesförhandlingar

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman och kan
skickas till ordf. Erland Nordström Lövberg 3630 860 33 Bergeforsen.
Förslag som kan underlätta för valberedningen kan lämnas till Kjell Sjödin tfn
82031, Magnus Isaksson tfn 82222, eller Per Malmsberg tfn 82337
Välkommen
Styrelsen
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- Jag vill ha 10 000
kronor i skadestånd
för att du körde över
min fot.
- Tror du att jag är
miljonär?
- Nej men du tycks tro
att jag är tusenfoting.
Ena kudden till den andra:
- Har du fått influensa?
- Nej det är bara lite kudd
var.•
BLIR INTE DET DÄR
EN ANING ---

.
-- -----
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Lasse har varit hos doktorn. Just
som han lämnar undersökningsrum
met säger doktorn:
- Kan du be nästa patient komma?
- Lasse slinker ut genom väntrum
met och ropar i förbifarten:
- Nästa patient, var snäll och kom!
När Lasse gått på gatan ett hundra
tal meter säger en försynt röst bak
om honom:
- Ursäkta om jag besvärar. Men vart
ska vi?

Ola har något fel på sin mora
klocka. Han tog den över axeln
och bar iväg med den till ur
makaren. I ett gathörn mötte
han Axel, som fick en smäll av
klockan när Ola vände runt
hörnet.
Axel blev rasande och röt:
- Kan du inte använda arm
bandsur, som andra männi
skor!

J AG KAN INTE
ÄTA. GRAPEFRUKT
UTAN MYC.KET
SoC.I<ER. !

l
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LJUSTORPS IDROTTSFÖRENING
Årsmötet den 14/2 2001
verksamFtets6erätteCsemaför dOm oCika sektionerna fästes upp
varefter dOm ekonomiska redOvisnit19ama. gicks i9enom ocli godkändes.
Huvwfs-lyreCsens sammansättning: ordf. Clirister Nyman) övriga: AJm-Britt
Saru!strÖ% Lena Gröning) Thorsten Byström) Kan-Erik Lindgren) uCrika Mooerg och
Lennart Forsoerg.
Revisorer: Arne Bergfors och ArnoUf Tliunström. TiC( revisorsuppCeant vaLdes Ulf
Nifsson.
A-sektion: ordf. Stefan Grahn) övriga: Henrik Bouvin) Marcus Södergren) Marcus
Hög6erg) Peter Mattiasson och Clirister A6raliamsson.
UngdOmssektion: on:lf. Mika.eC ForsCund;, övriga: Siv Back.man) Annica Sjö6erg Tliomas
Tingsvik och MigueL Goode.
skidSektion: ordf. Thor-Björn Carlsson) övriga: Håkan Hag6erg) Monica Bergfors) Lars
Tliunströ% Lasse öliCen och Gun-Marie Forsoerg.
Damsektionen: ordf.]ermie]ofiansson) övriga: Fredrik Bergström, HeCen Ledin) Göran
DahCin) Tliomas ]oliansson) och NiRfas .Andersson.

FritidSgå.rcfen: ordf. AnneCi E~) övriga: Marianne Persson och
Anna-Karin Waffgren.
VaC6ere!&Ung: Håkan Lindström) Gunnar Högfumf., ErCamf Nordström och Lars-Ander$
Bergfors.
Medremsavgiften oföritruCra& 200:-/fam.) 150:-/aktiv) 50:-/person.
Bygdegånfen:
Frågor om Bygdegå.nfen diskuterades över en kopp kaffe. Revisorerna liar granskat
eventueCCa. risker 6cUfe på. kort ocli fång sikt och säger sig lia 6etänlillglieter mot att
föreningen ska stå. som ensam ägare p.g.a. en eventueCC konkurs som sku.Cfe kunna- dra me.d"
si9 övriga sektioner.
Årsmötet gav &irefter slyrefsen i uppdrag att fortsätta förfiandfa med konurumen och
6ilda. en ekonomisk fören.ing och RaLra in övrigt föreningsfiv i Ljustorp tiC( ett möte om en
föifrågcut om ev. ~arskap. Idrottsföreningen skalia en majoritet i en ekonomisk
förening och sköta driften '"' Bygdegår~
Diirefter avsfutaies mötet.
Tilllottfesten den 17/2 kom cirka 120
personer får att dansa till " Nils-Thores" orkester.
Vinsterna var 5000:- i fårsta pris, 2000:
andra pris och sedan var det tre 500kronors vinster.
Första pris gick till Lj.IF:s ungdomslag.
Andra pris vann Martin Sjögren
Pris 3, 4 och 5 gick till
Leif Forslund
Lennart Persson
Christian Backström
GRATTIS

~ILlUN~(JN rJÖf4j~F (leR 17 msj
Ljm~t()~~~ (iYi5(lelSåp~

PIMPELTÄVLlNGEN 10/2
Trevligt, trots vädret och tomma krokar.
Dom under isen var inte många som vill nappa på
alla godsaker som släppes ner .
Här är dom som proffsigt drog upp några i alla fall.
Angeltävlingen: Marcus Bergfors
6.770gr.
Herrklassen:
Tauno Samppala
590gr.
ärjan Johansson
580gr.
Peter Forsberg
430gr.
Åke Sjöström
270gr.
Lennart Mikaelsson
1909r.
Hans Renman
180gr.
Staffan Eriksson
120gr.
Damklassen:
Christina Renman
1.500gr.
Barnklassen:
Anneli Renman
130gr.
Tobias Moberg
100gr.
90gr.
Joakim Engb10m
Byatävlingen vanns av EdsåkerlFrötuna.
GRATTIS TILL ALLA

Tel/Fax Lj.IF:s kansli 06082 186

I
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BYGDEGÅRDS SIDAN
Nu är Ljustorps Bygdegård Ekonomiska Förening under bildande.
En förening vars uppgift blir att äga och förvalta Bygdegården för
uthyrning, utställningar, arrangemang och andra aktiviteter.
Vi konstituerande stämma den 7 mars togs beslut om bildandet av
föreningen. Vidare valdes en styrelse bestående av 5 st. ledamöter
med 2 st. suppleanter.
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fördelades
styrelseposterna enligt förlj ande:
Styrelseordförande: Christer Nyman
Kassör:
Ann-Britt Sandström
Sekreterare:
Ulf Nilsson
Övriga ledamöter: Gunnar Höglund och Ulrik Åhlin
Till styrelsesuppleanter utsågs av stämman Ann-Sofi Blom och
Sture Saferin.
Som föreningens revisorer valdes Lennart Hallin och Lennart
Tjämberg.
Till sammankallande för ett blivande programråd valdes Malin
Wiksell-Andersson, vars uppgift blir att i nära samarbetemed
styrelsen arbeta med Bygdegårdens programutbud.
Bokning av Bygdegården.
Redan nu skall bokningar som avser tid efter 1/7 ske på Ljustorps IF
kansli. Telefonnr. 060 82 186, 82 403 eller 070 34 00 117.
För information om Bygdegården kommer denna sida att
fortsättningsvis användas.

~.~~itl/l1!(.0<

UlfNi1~son
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Denna berättelse är tagen ur

Bredsjö-finnarna och deras trolldom
1897

L~S~SBESÖKET

Det har funnits en tid, då det var tillåtet för valje inom vårt land boende bonde att bränna sitt
brännvin. Då denna rättighet blev borttagen, var det ingalunda någon lätt sak att förmå
bönderna till laglydnad till detta påbud och många voro de, som i smyg fortsatte sitt
brännande.
Även Bredsjö finnarna gjorde sig till lagbrytare härvidlag och länsmannen i socknen måste
omsider, efter en mängd påstötningar begiva sig upp till dessa finnar för att försöka hålla räfst
med dem, men sanningen att säga, länsmannen ingalunda var hågad därtill.
Vid hans ankomst var just en av finngubbarna sysselsatt i sitt bränneri, men syntes inte alls
genera sig vid det föga efterlängtade besöket.
Gubben slog i och bjöd länsmannen på några supar, vilka begärligt inmundigades, ehuru han
väl förstod, att följderna därav icke skulle bli de bästa.
Omsider skulle väl länsmannen till och lägga beslag på bränneriets mundering, men då han
såg sig omkring i bränneriet fanns där ingenting annat än en den som allra grannaste ungmö i
vrån där de förbrutna sakerna förut stått.
Länsmannen sträckte sina armar emot hanne, ty han var ungkarl, och ville taga den vackra
flickan om livet, men gubben sade varnande: "Rör inte vidna, ty hon skall snart så kyrkbrud",
och i det samma fick länsmannen en föga kärvänlig knuff, så att han ramlade baklänges ut
genom dörren.
Tydligen insåg länsmannen, att här var ingenting vidare att göra, men kunde icke avhålla sig
ifrån att fråga finngubben om varifrån han tog sitt förträffiiga brännvin.
Gubben tog länsmannen med sig till en stor tall som stod i närheten, borrade i denne ett hål
och strax böljade det finaste brännvin att rinna; länsmannen smakade på det och fann det
oöverträffiigt, varför han framräckte en medhavd flaska, som han bad gubben fylla på åt sig,
så skulle intet vidare ont vederfaras gubben.
Denne tog flaskan och fyllde den överfull samt lämnade den tillbaka åt länsmannen och sade:
"Detta ska du nu få för intet och du ska dessutom få en god och lämplig skjuts hem", och så
bar det iväg med länsmannen upp genom luften och hän över trädens toppar, så det bara ven
om öronen, och han såg varken himmel eller jord förrän han kom ned på den s.k.
skälljomsmyran, två goda mil från Bredsjön.
Men efter den betan kunde länsmannen omöjligen förmås att göra någonting åt Bredsjö
finnarna och deras brännvinsbränneri.

Denna berättelse och andra berättelser finns under Stefans hemsida
http://hem. spray. se/bredsjon
Stefan Andersson
Bredsj ön
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Denna berättelse är tagen ur

Bredsjö-finnarna och deras trolldom
1897

BRÄNNVINSHATTEN

I alla tider har folk älskat den underfulla drycken, som kommer blodet att sjuda,
viljan att livas och handlingssättet att urarta sig till löjligheter i många fonner
och fasoner.
Drycken är en njutning, säger man, och vad ont vore väl i den, om så vore? Våra
nybyggare, som nog vore mer vana med föraktelsen än njutningar, ansåga
drycken för njutning och då de nog prövat på försakelsen, var det inte alls
underligt, om de började längta efter, om icke mera, blott några få ögonblicks
njutning vid den gudomliga livsgivande drycken.
Att tillaga den kände de väl till, men huru få nödig redskap därtill? Allt annat
kunde visserligen på ett eller annat sätt anskaffas, men den s.k. Hatten måste
vara av koppar och föll sig för dem allra besvärligast att få.
Men vilja är kunna, och Bredsjö Ante knogade i väg en vacker dag till
Härnösand, där han hos kopparslagaren gjorde sin beställning.
På den tiden funnes ingalunda så gott om vägar, som i våra dagar, varför
hantverkaren tillfrågade Bredsjö Ante om hur han tänkte sig kunna få brännvins
- hatten hemforslad den sex mil långa vägen över skogar, sjöar, berg och moras.
Bredsjö Ante tillsade kopparslagaren att så fort hatten var färdig, utsätta honom
på gården i tre på varandra fåljande torsdagskvällar.
Kopparslagaren gjorde så som det var befallt, men stannade för varje gång invid
hatten.
Första kvällen fönnärktes ett knäppande i hatten, den andra kvällen hördes
tvenne sådana, och den tredje kvällen knäppte det tre gånger och så bar det iväg
upp i luften så högt, att den stora tingstenen kom alldeles utom synhåll.
Men säkert är, att innan följande dags sol rann upp, var brännvinshatten framme
hos Bredsjö Ante.
Denna berättelse och andra berättelser finns under Stefans hemsida
http://hem. spray. selbredsjon
Stefan Andersson
Bredsjön
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När snöstormen viner runt knutan
så man knappt ser ut genom rutan
så är det skönt att sitta inne och mysa
slippa gå ut och frysa

Passa på att fynda!

70°A.
på vinterns kläder och skor
Butiken är nu fylld med
vårens nyheter i många
glada färger

Välkommen in!
Glöm ej!!!
Inlämningsställe för kemtvätt

Pensionärsrabatt
Öppet:
vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47 * Tel & Fax 58 07 80

Ta en kopp kaffe och må gott
tänka på sommaren i ljusgrönt och blått
drömtänka på doften av hägg och syren
och vattnet som porlar runt bäckens sten
Drömvandra stigar bland myror och strån
och höra gökens lockrop långt bortifrån
se på harens spår och älgens
och nyutslagna knoppar på sälgen
Att vara ute bland djuren
och bli ett med naturen
att vandra på blommande sommaräng
och sen få krypa ner i en varm säng
det är att klara vår bistra vinter
när bilarna bara slirar och slinter
Ingrid Hallin

CENTERN OCH
CENTERKVINNORNA
ILJUSTORP
I slutet av januari hade Centern och Centerkvinnorna årsmöte. Styrelserna fick
följande utseende:
Centerkvinnorna: Ulla-Britt Ulander ordf. Inger Andersson v ordf. Ann-Marie
Byström sekr. Kerstin Hörnfeldt v sekr. Karin Höglund kassör, Kerstin Westman
och Britt Nylander.
Centern: Lennart Tjärnberg ordf. Niclas Eden v ordf. Arne Öhgren sekr. Björn
Andersson kassör, Per Malmsberg.
Centerkvinnorna i byarna Åsäng, Stavre, Lögdö och Stavreviken ordnar MODE
VISNING tisdag 20 mars kl. 19.00 på Lagår'n i Lögdö. Kläder från Nya Elle Shop
visas, dessutom fika och lotterier. Alla hälsas välkomna.
I maj för 60 år sedan bildades Ljustorps Centerkvinnoavdelning hos Alma Lauri i
Edsta. En av de närvarande är fortfarande vår medlem, nämligen Nella Sjödin!!
Jubileet kommer att firas med god mat, sång och andra aktiviteter.
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Tycker Du om att skriva?
"Brev till nästa sekel" är ett material där alla kan
medverka till att skriva folkets historia.
* Vad gör Du nu?
* Vad har Du gjort?
* Vad tror Du om framtiden?
Gå i en studiecirkel och lämna Ditt bidrag!
Detta är ett av alla de ämnen vi kan erbjuda.
Vill påminna om våra Boktipsträffar på
torsdagarna kl. 12.00 i vår lokal cafe "Titta In"
Köpmangatan 18 A, Timrå.
Vi bj uder på kaffe med dopp.

7""
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Hund, katt, gnagare, fågel och fisk
Prisex.
Ren Pellets, Svenskt foder för gnagare, 25:-/kg
alt. 5 kg = 100:
Undulatfröblandning 24:-/kg
Solrosfrön, vit
Papegojblandning 40:-/kg
Lite fiskfoder, Tubefix, Mygglarver ex

Hund/oder
Sportsman's Pride, amerikanskt helfoder 18 kg,
från 315:

Katt/oder
Har ett rörslag på att undertecknad från ABF
skall vara i Ljustorp kanske en eftermiddag/kväll
i månaden, rör att prata verksamhet.
Ring eller maila, vad Du tycker om det.

Elsie Dahl, ABF Sundsvallsorten
Tel: 060 - 58 0466, fax 060-572543
e-mail: elsie.dahl@sundsvall.abf.se
ABF:s hemsida www.sundsvall.abf.se
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Golden Blend 6,3 kg, 220:-, veterinärkvalitet
Även andra amerikanska sorter

Shampo
Cardinal serien + andra sorter

NYHET: mycket effektivt insektmedel
ror hund, katt och häst
Öppettider: Alla dagar 13.00 - 19.00
Telefontid: Från kl. 11.00
Duvvägen 3, 86134 Timrå
Tel 060-57 59 18, 070-333 14 33
----1 . . . .- - - - - - - - - - - - - - '
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LÄS!!

Nicklas Westin 30 år den

Glöm inte bort att det
går att sätta in
radannonser om ni vill
sälja "småsaker" Under
"Loppis"
Och NI, glöm inte att
detta blad faktiskt går
ut lite överallt i
kommunen vid vissa
tillfällen, så era
annonser syns faktiskt
även utanför Ljustorp.
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Vänta du bara....
Var inte lugn...
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GRATTIS, GRATTIS
Ljustorps skolas duktiga
4 - 5 - 6:an's damer,
tog
GULD i Rinkbandy
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Vill ni vara med och
skriva i bladet kan ni
även faxa till mig eller
maila.
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Till alla som bor
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Ska Ni bygga nåt till våren!

lit'

~ sommaren? Utan ritningar?

g
g
lit'

Ring Marianne
823 23, 824 23

kvar,
tt
~
och
1:.-1.1l...----------I
Fuxen är 060-823 23
Hemägg!!
flyttar till
men slå en signal först
Mail adressen är:
Ljustorp,
...
bjorkom@maiLbip.net
11 som gör att vi kan &1 o.säljes, ev. hemkörning
~="='='=='='=='='="='='='='='="=-'="=""l
! bIi star kare och lit' kan ordnas om så
'.
l ",
~
RÖDA KORSET
~ II inte får avflyttning 1.1 önskas.
~ BLOMSTERFONDEN i
från byn.
~:
PG 569655 - 4
11 ~
II Marlene Eriksson
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BIBLIOTEKET HAR ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 - 19.00.
tel 821 47

BOK-TIPS FRÅN STINA
APRIL - MAJ
Elsie Johansson

Nancy

tredje boken om TåPelle-familjen

Marie Hermansson Musselstranden

lilla Maja från Indien är en gåta trots kärlek
och uppmuntran förblir hon stum och otillgänglig

Reginald Hill

Dalziel är säker på vem som är skyldig, han
måste ju tro på det han sett med egna ögon, eller
hur?

Mysteriespel
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Besök var hemsida med bilder på sortimetet. www.fIY.to/ljustorp

GRATTIS!!
Bengt Alexanderson,
vår nye trevlige granne.
Ha en bra födelsedag!
Risken finns att vi
invaderar nån gång
under dagen.
Grattishälsningar
från alla Perssons
inkl. pållarna, dom
räknar kallt med ~~.~
att få resterna...

t.

Hotell Laxen
Äta ute?
Du behöver inte åka så långt!
Dagens rätt serveras 9.00 - 14.00
Restaurangen öppen vardagar 11.00 - 20.00
Helger endast bokning
Ät i en lugn och stilfull miljö.
Med fullständiga rättigheter.
Mot uppvisande av medlemsbevis i Ljustorps Byutveckling
bjuder vi på dessert (glass m hjortronsylt) efter maten

Välkomna till Ljustorp:
Allll-Helen och Simon
i Stavre!

STRÖMFISKET
DELTAFISKET
Fixa upp en glad lax!!
Välj vart Du vill fiska, zon l, 2 eller 3.
Zon l och 2, bokas endast på
sportfiskekontoret:
Hotell Laxen, 060-57 06 23, fax 060-57 80 33

presenterar Våren 2001
TI~~

Ring för inro.

_//~~/-I~~~~~~~~F~R~I~T~ID~S~G~Å~RD~E~N~'~' ~~

En hopplö~g!,.btJ:"

l

Teater Västerfiårrtand
Sör~,kerSFolketsHus ktt~:OO
Meaarr: Söråkers FH

l

··

Som en del märkte så var "gården"
stängd fredagen den 16 mars.

">,

n 10/4
Wilhelm Tell- Riksteatern
Enfamiljeföreställningtmn4Arav
och med Clownerna Manne och Guy

Medborgarhuset limrå kl 18.00

Sä 22/4
Frieriet _ Panik-teatern
Soppteater
"
Bygdegården Ljustorp kl 18.00 .

_~~_~~rr~:q~~~orp~s ~He_m~~d_sf._
Lä 28/4
Könet bedrar 
Teater VästemorrIand
Soppteater
Wifstavarfs Herrgård kl 18.00

Biljetter

a 120:-

(inkl mat)

Margareta 830 53
Ulla-Britt 822 40

Anledningen var att en av de tidigare kväl
larna var det någon eller några som skar
sönder 2 stolar (som nu fritidsgården måste
ersätta, 1200 kr/st)
Samt att nycklar försvann ur det lilla nyckel
skåpet i köket.
Sådant kan vi inte acceptera, om inte annat
blir det dyrt i längden. Med tanke på att vi
blev bestulna i somras också. Då försvann
stereo, playstation mm
Pengar som skulle kunna användas till roli
gare saker.
Händer nåt liknande igen, kommer vi att
fundera på huruvida "gården" ska hållas öp
pen eller ej.
Om någon känner med sig att ha lite onödiga
nycklar hemma kon ni väl "donera" dom.
Typ stoppa dom i ett kuvert och lägga på
brevlådan med adress lP, Ljustorp.
Styrelsen
L
13

Alderdomen.

Ingenting är som förr.
Allting är längre bort när man går.
Det är dubbelt så långt till butiken,
och jag har lagt märke till att det är en ny backe där också.
Jag har slutat att springa efter bussen I den går när den går.
Det ser ut som om de gör trapporna mycket
högre nu än vad de gjorde i gamla dagar.
Och har du lagt märke till de små bokstäverna i tidningen?
Det är ingen vits hellre att be någon läsa högt
för alla talar så lågt att man knappt kan höra vad som säger.

Fy så trånga kjolarna har blivit,
särskilt runt livet och höfterna
och skosnörena klara jag snart inte att knyta.
Till och med folk förändrar sig.
De är mycket yngre än vad jag var i deras ålder.
Och för det andra så är folk i min ålder
så mycket äldre än vadjag är .
Jag stötte på en gammal skolkamrat för en tid sedan.
Hon hade blivit så gammal att hon inte kände igen mig.
Jag tänkte på den stackarn då jag kammade mitt hår i morse,
och närjag gjorde det och såg mig själv i spegeln i spegeln,
då serjag att dom gör inte så bra speglar som dom gjorde förr.
Okänd författare.

1+

[RAMGUBBEri ]
Ramverksta'n Hässjö k:a

o

Inramningar 3 Oh. rabatt
Littografier, original av

jöran nyberg
Öppet:
måndag - fredag 12- 19
lördag 10 - 13

Tel 060 - 430 20

ÖPPET KYRKIS

LJUSTORPS FÖRSAMLING INFORMERAR
EXPEDITIONSTIDER
SÖKES

Ti sd agar kl 10-12 samlas ett
antal föräldrar med barn 0-5 år
Flera ryms Är Du intresserad
ar det
bara att komma. Har Du
frågor kan Du ringa Mona
Christmansson tel 40826 eller
p.exp. i Ljustorp tel 82270

Körsångare - man eller
kvinna
Kvalifikationer: Tycka om att
sjunga. Inga övriga kunskaper
fodras.
Finns: En glad och
trivsam kör, som vantar med
stor gladje på Dej.

Pastorsexpeditionen är öppen
Torsdagar kIlO -10Tel
82270Vaktmästare tel. 82273
Tjänstgörande präst kan alltid
nås genom pastorsexpeditoen i
Söråker tel 40820.

Vi övar i församlingshemmet
måndagar kl 18.30. SjlUlger gör vi
både villigt och glatt.

Församlingsblad. I början på april kommer ett församlingsblad med aktuell gudstjänstplanering.
Den 25 mars firar vi familjegudstjänst kl 11. Kyrkisbarnen , konfirmanderna medverkar. Vi serverar kyrkkaffe
med våfflor.
I Söndag den 1 april är det Gudtjänst kl 18.00. Då samlar vi in Lutherhjälpsbössorna och vid kyrkkaffet som
KKF serverar gör vi en sista insamling till Lutherhjälpen den här fasteperioden.

I
I
I

Kyrkoval Den 16 september genomförs det första kyrkovalet sedan Svenska kyrkan blev en fri kyrka. I
församlingen har nomineringar skett till pastoratets samfällda kyrkofullmäktige samt till vårt direktvalda
Kyrkoråd, söm då ersätter församlingens tidigare kyrkofullmäktige. Mera information om pastoratets
organisation kommer i nästa nummer.
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Är Ni några som ska ut på "tur",
vill åka tillsammans och
kanske ska en bit.

Hör med Lage!
Sjöströms Åkeri i Lagfors,
Som erbjuder 19 platser i sin buss.
Mycket lämplig för större eller mindre
sällskap, föreningar
idrottsgäng och liknande.
Välkommen attlri~ga för prisuppgift

MISSA INTE
En av sommarens
höjdpunkter
(mer info nästa nummer)
Lördagen 14 juli
Spelmansstämma med Fiskens Dag,
blir en STOR festlig tillställning på
Björkängen.

&;~)
Vill bara påminna om att det dansas
lördagar på Bergeforsparken! !

Turistinformationen kommer att
vara öppen

Lage Sjöström
060 - 810 25
070 - 325 76 90

från 30 juni till 5 augusti.
Alla hjärtligt välkomna att ta ett
fika, en glass, kolla i loppiset eller
bara komma och hälsa på.
Ta gärna med era bekanta så att
dom får se en rejäl bäcköring

Distributionslista rOr Ljustorps-bladet
Vet ni med er att ni blivit utan något nr. av tidningen, ring eran "utkörare" enl nedan.
Slättmon, Västansjön, Bredsjön,
Lagfors bruksgatan, Lagfors

Stefan Andersson

84580

Lagfors (inkl ÅS & P-hemmet),
Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Jällvik, Mellberg

Lennart Tjärnberg

82405

Från Skäljom-korsningen, Lögdö, Ribodarna

Bosse Bjurström

83012

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg
Kyrkberget

Evert Elfström

82311

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen,

Erland Nordström

82319

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen

Hasse Bouvin

83080

Åsäng, mot Viksjögränsen

Inger Albertsson

84044
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Lördagen den 24 mars har vi
pimpeltävling. Undra jnst vem
som tar hem vinsten i år?

~

MJÄLLÅDALENS BYALAG

I

~I!!

l april har byalaget sitt årsmöte. Styrelsesammansättningen kommer nästa
nummer.
Styrelsen/
Bernt Laggren
~

~

~

~

Byalaget hade årsmöte den 18/2 2001.
Styrelsens sammansättning ser ut som följande:
Ordf. Christer Nyman, övriga ledamöter: Sture Forsberg, Vivianne Nyman,
Lillemor Nygren, Ewa Nyman, Ulla Forsberg och Leif Nygren.
Revisorer: Morgan Grothage och Per Nygren
Valberedning: Sören Lindström
Mötet gjorde en tillbakablick på vad som hänt under året som gått. Bl.a. en cirkel
om byarna förr, julgransresningen på "torget", och planeringen iör bron över
Nylandsforsen.
Revisorernas granskning av räkenskaperna lästes upp.
Medlemsavgiften oförändrad, 20:-/person, 50:-/familj.
ETT STORT TACK till Knut Hammlund som gjort en Bykista
för gamla foton, kartor m.m.
På övriga frågor lades många trevliga förslag fram, som fina postlådor och
välkomstskylt i byn. Brobygget fortgår enligt planerna.
Sekr. Vivianne Nyman
~

~

~

]j
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ÅS - LAGFORS BYALAG

~

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~

~KlNNEN

.4

~

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!~~~!!!!!!!!!!~~~I

Äntligen, är den nya kaminen
installerad i storstugan och den
ger mycket god värme meddelar
Leif.

Byutvecklingen vill tacka U]rik Forsberg, som varit så generös
och skänkt denna tingest till stugan. Tack, hemskt mycket tack.
Den kommer säkerligen att komma till att bli flitigt utnyttjad, kan
man misstänka.
24 mars är det skoter-träff vid stugan, mycket skoj och aktiviteter.
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BREDSJÖN
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KALENDERN!!
är bara en skugga av vad den varit.
Så detta är vad som är åstadkommits denna tidning.
datum

25.3

kl

aktivitet

arrangör

plats

17.00

Musikcafe

RödaKorset

Bygdegården

1.4

............................ ....................

8.4

Mjällådalen

Årsmöte
••• • u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.00

Årsstämma

..................................................................

Byutvecklingen

................. u

................................

Bygdegården

-~--

23.4

19.00

28-30.4
14.7
25.8

19.00

Och så var det
fru Nykvist
som utbrast:
- Så förargligt,
nu föU kokboken igen och
jag som inte
kan komma
ihåg vad jag
höll på att laga
för mat!!
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Medlemsmöte

RödaKorset

Lagår'n Lögdö

Bike'n Fire

Baptistf6rs. Betel

Ljustorp

Fiskens Dag/Spelm. stämma

Byutvecklingen

Björkängen

Surströmmingsdans

RödaKorset

Bygdegården

Ann-Marie Bergman
50 år
Grattis från
Anette och Henry
- Pelle, varför är du så
bra på att simma?
- Jo, tidigare var jag
springpojke i Venedig.

I

Kannibalen låg utan
för sin grotta och ojade
sig.
- Har du ont i magen?
Frågade hans gode
vän.
- Ja, du vet hur det är.
Vissa människor tål
man bara inte.

- Du Kalle, var det
inte du som försök
te sälja ditt hus?
- Jo, men när jag
såg mäklarens be
skrivning av det i
tidningen, så be
stämde jag mig för
att behålla det.

LIIW

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~.~~~~.~~~~~~~~~

~
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% Enkel ra]!port fran en
% lyckad spelmansstämma.
~ Återigen gott folk, har de
.~

Köpmangatan 53, Timra. Tel. 57 26 10
flesta av er missat något
%
... "hörvärt". Gillar man musik,
;~ bara aldrig så lite, skulle ni
RENOVERA?
Färg (ALCRO)
~"" varit på "Bygde" söndagen
tapeter
~ den 25 febe då hade ni verkli
vinylmattor
ft' gen fått Ert lystmäte mättat.
el-material
~ Ett 20-tal spelmän som oiorde
,\
eJI
a rtistmaterial
%mycket bra ifrån sig, samt ett PYSSLA?
~ 50-tal publik mötte upp för
~ några timmars trevlig gemen KANSKE HA FEST! läskedryckskoncentrat

~

J

\"

~.... ~~~å~c~~:~:u~~~ca 3 må
~

iI)

ljus
vaxdukar
essenser

nader och invänta sommarens
;t
l\" St"amnta.
rengöring
mycket annat inom städ
~ Hoppas Ni är ledig den dan
~.
dammsugarpåsar
~ och viker den för lite (jag me
~
~ nar mycket) musik.
TAPPAT RESERVNYCKELN?
,""
t"\"

,,,t! Marianne Persson

f"'

Lugn det fixar vi!

Verktyg, papper, bekämpningsmedel, badrumsartik
lar, beslag, batterier samt mycket annat..

t"\"
,~

;~

;t

,

l\~~l\~~~~l\~~l\~~~~l\"~~~~~~~~0~~~0~~~0~~~0~~~~~~8~~~~0~~80~~~l\

Lite sjuk humor...
Detta är citat från verkliga patientjournaler. Hur människor
överlevt dessa journalrapporter är dock fortfarande ett
mysterium
.
** söker på grund av att ha slagit i vänster stortå som nästan helt
har lossnat. Personalen får dock ej dra loss den då det gör ont.
** Fick dock besked om att hjärtat var bra, men att hon skulle
återkonlma om hon blev medvetslös.
** Patienten var gravid i 19:e månaden.
** Patienten har tidigare haft öron nlen dessa har ramlat bort.
** Har börjat få blodiga små matskedar i avföringen upp till
15 - 20 ggr/dag.
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Som troligt vis dom flesta redan känner till så var ett gäng elever från Ljustorpsskolan
iväg till Stockholm ror att lämna protestlistor mot djurtransporter och vikten av att ha
svenskt kött i våra butiker, till Margareta Winberg.
Här kommer en del reseberättelser från eleverna om hur dom upplevde denna resa.

Stockholmsresan
Vi klev upp halv 5 och hade packat dagen innan. Nu var vi på väg till stationen. När vi
kom dit så var Mitt Nytt där och frågade saker, det var ganska kul.
Sen gick vi till tåget. Vi satt i vagn tre. När vi kom in i tåget, så stuvade vi undan
packningen.
Vi gick och frågade dom på tåget om dom ville skriva på.
Efter fyra timmars resa så var vi i Stockholm. Vi skulle bo hos Ann's kompis Carita.
När vi väl kom dit, packade vi upp och fikade. Sen skulle vi till Margareta Winberg,
där fick vi saft och bullar. Vi frågade henne saker och fick hennes autograf. Det var
kul att vara där. Sen fick vi gå upp på hennes kontor.
När "Maggan" var avklarad, gick vi till ett ställe som heter Big Burger. Dom hade
jättekonstiga hamburgare. Efter det gick vi tillbaka till Carita.
Lite senare åkte vi iväg till Naturhistoriska Museet, där gick vi runt och kikade ett tag,
sen bar det av till Cosmonova, det var Häftigt. Det var en jättestor bioduk.
Efter det gick vi till Picnic och åt. Sen var det dags att sova, så vi gick hem till Carita.
Dagen därpå "gjorde vi stan" några timmar innan vi skulle hoppa på tåget
och åka hem.
När vi kom till Furuvik så hade två tåg krockat, så dom resenärerna fick
hoppa på vårat tåg.
Vi hade kommit en liten bit utanror Gävle så krockade Vi med två älgar.
~
Vi skulle ha varit hemma kl. 18.45, men var inte hemma rorrän kl. 02.00. ..
Vi fick sitta på tåget jätte länge, utan lyse och värme. Det var några som spydde och en
del fick lite panik.
Till slut kom räddningstjänsten och vi fick plumsa genom skogen en bit ror att kliva på
bussar som äntligen skulle frakta oss hem.

..

En av "vi sex"
Sofie Persson

Kul?
.. Böter, är en skatt man
får betala ror att man
gjort något galet.

.. Skatt, är böter man får
betala för att man gör
någonting bra!!
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Kalle berättade stolt rör kompisen
Berra att han anmält sig till Vasa
loppet:
- Det ska bli jättekul. Och så
serverar dom blåbärssoppa så
fort man känner sig hungrig eller
törstig.
Berra surmulet:
- Första dagen ja!

I morse kom Lasse till
jobbet och sade:
- Frugan sparkade mig
ur sängen, hällde i mig
kokhett kaffe, knuffade
ut nerfor trappan och
smällde igen dörren. Det
var en himla tur att hon
inte var på dåligt humör
också..•

"Stockholmsresan"
Det började på tågstationen, Mitt Nytt var där och filmade oss. Sen for vi till Stock
holm. Efter ca 4 timmar var vi framme. Vi gick till tunnelbanan och åkte till Maria
torget till Matildas mammas kompis Carita. Efter vi packat upp så gick vi till
Jordbruksdepartementet till "Maggan" och träffade henne. Sen gick vi och åt på en
restaurang som heter "PicNic". Dagen efter när vi var på hemväg, så körde tåget på 2
älgar, efter det, Aldrig Mer Tåg!
En av "vi sex"
Sofie Edström

GRATTIS, GRATTIS, GRATTIS
Vivianne Nyman
Som fyllde några år
17 mars
OCH
hur kunde detta ske utan a tt vi
visste om det.
GRATTIS, GRATTIS, GRATTIS
(i efterskott)
Önskar vi i "gänget"

Glönt inte
att ställa ont
klockorna
till på
söndag 25:e

Timrå Glas byter
Din ruta
Snabbt - billigt - säkert

I butiken Hantverket hittar Du:
Presenter till
Man eller kvinna
Gammal eller ung
... eller varför inte unna Dig den
personliga presenten - det "lilla extra"
Vi har fått nya medlemmar med nya
alster ex. handtryck, stickat, trä mm

Köpmangatan 23 i Timrå
060 - 58 0619
L...-.

Jag upptäckte att min gam
la faster fortfarande klätt
rade över staketet när hon
hälsade på grannen. Så jag
frågade:
- Varför tar du inte den
bekvämare vägen genom
grinden?
Hon svarade:
- När man fyller 93 om ett
par månader har man inte
tid att gå långa omvägar

EN SPRUCKEN VINDRUTA
ÄR EN FARLIG VINDRUTA

e
--' '-

För din egen säkerhet anlita
AKTORISERAD BILGLASMÄSTERI
TERMINALVÄGEN 6,86136 Timrå
Tel 060·57 64 94, 57 64 20, 070-649 94 96
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Dagbok från Norrland
En snöskottares bekännelse

11:e December
Vi vaknade upp till en underbar matta kristallvit snö, som täckte varenda centimeter av
landskapet. Vilken fantastisk syn! Finns det något finare ställe i hela världen? Att flytta
hit var den bästa ide jag någonsin haft - jag skottade för första gången ;:-A.\ på flera år
och kände mig som ung på nytt. Jag skottade både vår uppfart och
f\L I ~ trottoaren.
I eftermiddags kom snöplogen och fyllde trottoaren med snö igen - ~ ~ och block
erade uppfarten, så jag fick skotta igen. Vilket underbart liv.
O
S

12:e December

asa a

Solen har smält all vår fina snö. Vilken besvikelse. Min granne säger att jag inte ska oroa
mig, vi kommer absolut att få en vit jul. Ingen snö på julen skulle vara förskräckligt! Bob
säger att i slutet på vintern kommer vi att ha så mycket snö att jag aldrig vill se snö igen.
Jag tror inte att det är möjligt. Bob är en trevlig människa. Jag är glad att han är vår
granne.

14:e December
Snö, underbara snö! Det kom 20 cm i natt. Temperaturen hade sjunkit till-20. Kylan får
allting att gnistra så. Vinden gjorde mig lite kall, med jag värmde upp mig med att skotta
uppfarten och trottoarerna. Detta är livet! Snöplogen kom tillbaka i eftermiddags och be
gravde allt i snö igen. Jag insåg inte att jag skulle behöva skotta så här mycket, men jag
kommer verkligen i form på det här viset.
~

15:e December

***

*:*:*

50 cm till. Sålde min van och köpte en fyrhjulsdriven bil
istället. Köpte vinter
däck till frugans bil och två extra snöskyfflar. Frugan vill
skaffa en vedspis utifall
elektriciteten skulle sluta fungera. Jag tycker det är löjligt. Vi bor ju faktiskt inte i Alas
ka.

16:e December
Snöstorm i morse. Föll omkull på isen på uppfarten när jag saltade. Ont som fan. Frugan
skrattade i en timme, vilket jag tycker var väldigt elakt..

17:e December
Fortfarande långt under noll grader. Vägarna är för isiga för att man ska kunna ta sig
någonstans. Det var strömavbrott i fem timmar. Inget att göra utom att stirra på frugan
och försöka att inte irritera henne. Vi skulle nog ha köpt en vedspis, men det erkänner
jag inte för henne. Jag hatar när hon har rätt. Jag kan inte fatta att jag fryser ihjäl i mitt
eget vardagsrum.

20:e December
Elektriciteten är tillbaka igen, men det kom 35 cm till av den där skiten i natt. Mer snö
skottning. Det tog hela dagen. Snöplogen kom två gånger. Försökte hitta en grannunge
som kunde skotta, men dom var upptagna med att spela hockey, sa dom. Jag tror dom
ljuger. Ringde till den enda järnaffären i trakten för att fråga efter en snöslunga, men
dom var slut. Dom får kanske hem fler i mars. Jag tror dom ljuger. Bob säger att jag
måste skotta annars kommer kommunen att göra det och sedan skicka mig en räkning på
jobbet. Jag tror han ljuger.
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Forts.
22:a December
Bob hade rätt om att det blir en vit jul därför att det föll 32 cm till av den där vita ski
ten, det är så kallt att det nog inte smälter förrän i augusti. Det tog mig 45 minuter att
klä på mig och gå ut och skotta, sedan blev jag tvungen att pinka. När jag klätt av
mig, pinkat och klätt på mig igen var jag för trött för att skotta. Försökte hyra Bob att
ta hand om snöröjningen resten av vintern eftersom han har en plog på sin lastbil,
men han säger att han inte har tid. Jag tror att den skitstöveln ljuger.

23:e December
Bara 5 cm snö idag. Det är nollgradigt nu. Frugan ville att jag skulle juldekorera
huset i morse. Är hon knäpp eller? Varför sa hon inte det för en månad sen? Hon sä
ger att hon gjorde det, men jag tror ta mig sjutton att hon ljuger.

24:e December
15 cm. Snön har blivit så hårt packad av snöplogen att jag bröt av snöskyffein. Tror
jag fick en hjärtattack. Om jag får tag på den djäkeln som kör snöplogen ska jag dra
honom i hans öron genom snön. Jag vet att han gömmer sig runt hörnet och väntar på
att jag har skottat rårdigt sedan kommer han längs gatan i 100 km i timmen och plo
gar igen det jag nyss skottat! Frugan vill att vi ska sjunga julsånger i kväll när vi
öppnar julklapparna men jag är för upptagen med att kolla efter snöplogen.

25:e December
God jul. 50 cm till av den rackarns skitsnön. Blev insnöad. Tanken på att skotta gör
att mitt blod börjar koka. Gud vad jag hatar snön! Snöplogsföraren kom förbi och
frågade om en donation. Jag slog honom i huvudet med snöskyffein.

26:e December
Fortfarande insnöad. Vad tusan flyttade jag hit för? Alltihop var HENNES ide. Hon
o
•
o
gar mig pa nerverna.

28:e December
Fortfarande insnöad. Satmaran gör mig galen.

29:e December
25 cm till. Bob säger att jag måste skotta taket annars kan det rasa in. Det var det
löjligaste jag har hört. Hur dum tror han att jag är?

30:e December
Taket rasade in. Snöplogsröraren stämmer mig på en miljon kronor för att jag slog
honom i huvudet. Frugan åkte till sin mamma.

31:a December
Eldade upp det som var kvar av huset. Ingen mer skottning.

8:ejanuari
Jag mår så bra. Jag älskar dom här små pillren dom ger mig. Varför är jag fastbun
den i sängen?
Föräldrar är konstiga:
Först vill de att man ska
lära sig gå och prata. När
man äntligen har lärt sig
det vill de att man ska sit
ta still och hålla mun!

Lille Pelle är i djurparken
för första gången. När han
får se en påfågel utbrister
han:
- Titta mamma, en höna
som blommar!

Lilla Anna kan ha häftigt humör. Då hon
kommer tillbaka från sommarlovet frå
gar fröken i andra klass:
- Har du lärt dig att behärska ditt humör
nu, Anna?
- Ja, jag räknar till tio och då hinner om
givningen sticka....•....
1--
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Pallade!!!

Qi - gong kurs i Ljustorp?

Ni som var ute på nätterna och tog flag
gor, vimplar och fasadflaggor, vet ni hur
ont ni gjorde?!
Vad skulle du (ni) ha dom till? Träd
fram och be alla om förlåtelse - ni kan ju
försöka få tag i flaggorna, vimplarna och
fasadflaggorna och gå tillbaks med dom.
Det blev mycket jobb för ägarna när
flaggstänger måste tas ner för att byta
linor som skars av - och en extra kost
nad.
Exempel, vimpel och lina -100 - 600 kr.
En som alltid har bott i Ljustorp där det
alltid har varit lugnt och skönt, men nu
känns det lite oroligt.
Vi måste hjälpas åt och ha vår idyll kvar.

Detta kan bli möjligt nu till våren om
många intresserade anmäler sig.
Ju fler vi blir desto bättre pris, och
desto roligare blir det ju också.
Qi - gong löser upp blockeringar i energi
kanalerna. Man utför långsamma
rörelser kombinerade med andning och
koncentration. Övningarna stärker
musklerna och har en läkande effekt,
förebygger sjukdomar och ökar koncent
rationen.
Exempel på sjukdomar som ibland
behandlas med Qi - gong; astma, allergi
er, matsmältningsproblem och ofrivillig
barnlöshet.
Man, kvinna, gammal eller ung - detta
passar alla. Valfri klädsel, men gärna löst
sittande och bekväma.
Hör gärna av er till mig eller Marianne
Persson så får vi ordna en lista.

Vimpelförlorare!

Susanne Juhlin
831 30 el. 073 - 033 94 76
SPELMANSSTÄMMAN 25/2-01
Som bekant genomfOrdes spelmansstämman i Bygde
...
..... gården. Då jag tidigare rapporterat i Ljustorpsbladet
om stämmorna, har min sinnesstämning rört sig inom den mera dämpade registerskalan. Därfdr känns
det så mycket roligare att denna gång få skriva om en till alla delar lyckad spelmansstämma.
Spelmän från Nedansjö, Sundsvall, Njurunda, Stigsjö och Junsele kom och spelade tillsammans med
oss från Ljustorp med omgivningar. Sammanlagt var det mer än 20 spelmän som jammade loss på
stämman. Musicerandet präglades av mycken spelglädje som kändes i hela kroppen.
En publik på ca 50 personer tillbringade eftermiddagen med oss och satt och lyssnade och intog fika.
Man tycktes trivas med arrangemanget.
Ett par spelmän som jag sent kommer att glömma var dragspelaren Gösta Markusson från Junsele och
Karin Nilsson på cittra från Ljustorp. De spelade folklåtar och gammel-tjo så att man fick vällustrys
ningar.
Lag Karin Nilsson och Leif Nordin vann spelmansduellen som innebar att man skulle spela melodin till
upplästa schlagertexter. Förlåt mitt hjärnsläpp Karin, då jag inte kom ihåg ditt namn och jag benämn
de dig "hon med cittran". Jag rodnar än när jag tänker på det.
Till sist, ett STORT TACK till alla som hjälpte till med arrangemanget.

En nöjd Lennart Tjärnberg
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- Vem är den äldste invå
naren här i byn?
- Vi har ingen nu, han dog
ror tre veckor sedan.

- Hur ska jag få min
man att sluta prata
om sin förra fru?
- Börja prata om din
näste man.

Ungdomshelg i Ljustorp
28-30 april
I
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- I går drog jag upp
en gädda. Kan du gis
sa vad den vägde?
- Ja ungefär hälften
Tre små pojkar stod och
skröt om vems pappa som
var snabbast.
- Min pappa har en
Jaguar, som han kör 200
km i timmen med, sa den
rorste.
- Min pappa sa den andre,
han är pilot och kör 2000
km i timmen,
Den tredje sa:
- Min pappa är kommu
nalarbetare å han ska vara
hemma klockan fyra, men
han är hemma redan halv
fyra

.

Ibland känns livet som
om man är i fård med
att åka igenom en bil
tvätt - - på cykel.
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Bike By Night blir Bike 'nfire!
Vi slår ihop det med vårt traditionella och uppskattade
valborgsmässofirande. Vi skall tillsammans ha roligt
från lördag till måndag så det blir som ett läger.
Det blir cykling med klurigheter och sportaktiviteter.
Bengt Johansson är med oss i år med
sångövningar och bibelundervisning mm.
Storfinal i LjustOlps kyrka med helgens sångkör.
Arrangör: Baptistförsamlingen Betel Edsta
Ring 060-81000 för mer info

,.~ ..~ ,.~ ,.~ 8"~

lo:!" ..: " ..~ ":r- ":"

.."" ..~ ":r- ..~ li'' ' il"lI'
t· " I~
rAiII

.~
1'411> t· .~ .~ .' " ~, " I, t· "
i\
b l·~ ,
t>~ H

' 't .,

er a lie.

~ Vill Du gå ner i vikt, bli piggare eller

l'

;.~

(\ Här finns produkter som kan fylla Dina
i\ behov.

l't\t~
l'

i' Ring
ror information
Marianne Persson, fristående Herbalife-

;.~

lt >
bara
bättre?
' !må
llI
l..

,.~

,.~

;~
,.~

t~ distributör
t\ 060-823 23, 824 23, 070-54 824 99
".~
t'

~ ..~ ,.~

,.~

tr

,.~

l'~

~
,~

..:!' ..~ ..~ '"t"" ";;!'J> .......: !' ..<$l!> ..~ ..~ .......<i>Il 25

t"t t' t. t'

tv..

~"f."f'"

t~

t. t\."f

~\

t' t\

RIV UR DENNA SIDA!!
Ljustorps byutveckling har för avsikt att genomföra ett antal utvecklingsprojekt för bygdens
framtid, EU-projekt.
Målsättningen med projekten skall vara att stärka det lokala företagandet och utveckla den
sociala servicen.
Hur vill Du prioritera de olika förslagen? Ange med sitTror 1-10, där 1 står för lägst intresse
och 10 för högst.
1. Utveckla turistnäringen/fisket, restaurang, camping, badplatser, ån. ...
. ........•..
Mål: att locka turister till allt vi har att erbjuda och att det genererar i arbetstillfällen
2.1 Skolan
Mål: att förebygga ev. avveckling, snarare utveckla skolan att bli starkare.
2.2 studiecentra
Mål: ev distansutbildning, "datahall"

3. Nybyggnation bostäder
Mål: att det ska finnas lägenheter så att vi får behålla både yngre och äldre i byn
4. Bygdegården
Mål: hjälpa till med ideer för att utvidga nyttjandet av huset
5. Göra "stordåd" typ Graningebyn
Mål: skapa många aktiviteter under samma tak
6. Mack med tvätt/gör det själv-hall
Mål: viktigt med kort-automattank
7. Cafe / korvis / pizzeria
•..........
Mål: arbetstillfälle, att både som bybo och turist kunna gå någonstans och fika eller träffas
8. Sport
Mål: skidskytteban, klättervägg, snowboardbacke, badhus mm
Kanske en ny Magda finns i Ljustorp..
EGNA IDEER. Ta chansen och skriv vad Du tycker. (du kan fortsätta skriva på baksidan)

w• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Observera att dessa punkter än så länge bara är ideer som poppat upp genom åren och för att
få något att sätta tänderna i så vill vi att Ni, kära bybor, lämnar ERAN åsikt.

K~~o D 31-40
Namn och tgivilligt..~
~

rt:ERQO-20

41-50

51-60

~

~

61-70

71

~.•....... 9.

senast måndag 2 april
Ljustorps Byutveckling
OCH snälla, det är jätteviktigt att just Du lämnar in enkäten, för hur ska vi annars få reda på
vad Du tycker!
BREVLÅDOR: Marianne Persson's i BJÖRKOM 3154

Bertil Öhlund's i EDSÅKER 4757
Sågen
i ÅSÄNG ;jf[ida utan nummer
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