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gnistrande landsbygd

Bygdekontoret/ Bygdetorget
Öppom 110,
861 93 Ljustorp
060 - 824 13
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Plusgiro: 86 11 24-6
www.ljustorpsbladet.se

Annonser
Kontakta Ulf 070-2035469 eller redaktionen på
mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se
Om du eller någon du känner skulle vilja medverka 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 förbehåller oss att bedömma, rätta och redigera i materialet så att det passar in i tidningen.
Ansvarig utgivare
Lena Liljemark
ansutg@ljustorp.se
Redaktion/skribenter
Sara Östman		
Olof Ulander
Torsten Byström
Lena Liljemark
Gästskribenter:

tel: 060-12 26 66
tel: 060-822 40
tel: 060-57 93 22
tel: 060-822 22

röst

Ljustorps
sockenförening
Föreningen skall verka för att
skapa de bästa förutsättningar för
att leva och bo i Ljustorp!
Nu är det dags att bekänna färg...
Nu ska vi upp till bevis i Ljustorp. Massor av
byar har klarat av att samla in pengar till att
finansiera ett mackbygge. Nu återstår att se
om vi i Ljustorp tror tillräckligt mycket på
vår egen bygd så att vi törs satsa av våra egna
ihoptjänade pengar.
Mackfrågan som har gycklat oss i Ljustorp
under en lång tid går mot ett avgörande.
Bygden har nu övergivit den entreprenören
som inte har kommit igång på så lång tid. Nu
ska en interimsstyrelse bygga upp en egen
ekonomisk förening som bygger en mack,
Pengarna ska vara insamlade före sommaren om bygget ska bli av, se mer på sidan 10.
Det här är sista chansen för Ljustorp att få
företagsstöd till etableringen, då reglerna ska
ändras på Länsstyrelsen.
Rotsjö gård lägger ner
En tråkig vårnyhet är att Rotsjö gård lägger
ner sin verksamhet. I bästa fall kan det kanske
finnas ett sommarcafé på platsen i sommar,
men mejeriet och djuren är under försäljning.
Det är trist att se bygdens enda gårdsmejeri slå
igen, framförallt när det varit så framgångsrikt. I nästa nummer hoppas vi återkomma
med en intervju med ägarna om vad som
ligger bakom beslutet. Det finns väl viss risk
att mjölkprisernas utveckling har spelat in och
vi hoppas vi slipper se fler nedläggningar hos
mjölkbönder. Vi tackar för god ost under den
tid som mejeriet har varit igång.

Köp andel i byamacken!
1000 kronor/ andel
BG 159-6196
Vi driver eller är samverkanspart i Leaderprojekten:
GPS för naturturism, Bygdegården som möjlighetsskapare, Lantnära boende och Vindkraftsåterbäring
för bygden som har egna annonssidor i tidningen.

Styrelse 2012

Niclas Andersson, ordf
Ulf Nilsson, kassör
Sara Östman, sekr
Victoria Rosengren
Vivianne Nyman
Adjungerad:
Lena Liljemark
Suppleant:
Björn Andersson

Årsavgift

Enskild: 75:Familj: 125:Organisation: 200:--------------------------

Insats

Enskild: 100:Organisation: 300:-------------------------Insatsmedlemskapet är
personligt och betalas
en gång, sedan 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/sockenforening
Bygdekontoret
Boka tid för möte
bygdekontoret@ljustorp.se
Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor

www.ljustorp.se
www.upplevljustorp.se
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Medelpad Classic Ski

Årets skidhändelse har gått av stapeln i strålande sol och på kall snö

F

örsta helgen i februari,
den 3 februari, gick årets
upplaga av Medelpad Classic av stapeln med rekordmånga deltagare.
Den tidiga snön inspirerade
många till att åka skidloppet
i år. Det var totalt 441 startande varav 417 gick i mål. Det
var framförallt en stor ökning
på damsidan. Med i loppet var
också Tulla Maja Fågelberg
som bevakades av Sveriges
radio västernorrland. Lennart
Persson ansvarig för två-milsstarten berättar att antalet
startande där var rekord. - Det
är en 100% ökning från ifjol.

Solen sken från en molnfri
himmel, även om det var lite
kallt vid starten. Snöförhållandena gjorde att det blev
bra tider och åkarna fick bra
förutsättningar för vallning.

Umeå på 2.27.13 och redan på
5:e plats kom Angelica Saur
från Ljustorp på 2.48.00. På en
fin 14 plats kom Cecilia Englund och systern Åsa Eriksson
kom på 18:e plats.

Monika Eggegren som var en
av de som körde 20 kilometerloppet berättar vid vätskekontrollen i Hamre att hon tycker
att det är ett fantastiskt fint
spår. - Det är så vackert här,
avslutar hon. Andra åkare
som vi pratade med berättar
att spåren har varit jättefina
och hårda.

Gunnar Höglund som är ansvarig för vätskekontrollerna
berättar att loppet engagerar
många ideella krafter som
ställer upp år efter år.

Årets vinnare på herrsidan
blev Robin Bryntesson från
Sollefteå på tiden 2.08.08. På
en hedrande 6:e plats kom den
första Ljustorpsåkaren John
Ericsson på 2.12.17. Niclas
Bergfors kom på 22:a plats och
Daniel Carlsson på 69:e plats.

Dagen avlöpte utan olyckor
och endast ett fåtal åkare
tvingades att bryta. På plats,
för fjärde året i rad, fanns som
alltid Ljustorps brandkår som
tar hand om åkare som skadar
Vinnare på damsidan blev
sig eller bryter under loppet.
Terese Andersson från IFK

Lövbergs B&B

När du får gäster eller affärsbesök för övernattning
www.bedbreakfast.ljustorp.se
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40
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John Erikcsson efter målgång

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Var med på våra andelsspel från Svenska Spel!

Påskmust 1,5L

Köttbullar

2 för 25:+ pant

19,90:-

Godispåsar

Sill

2 för 15:-

2 för 30:-

Nygårda

Malaco 80g

Mamma Scan 350 g

Abba 240 g

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller med reservation för slutförsäljning.

Solrosfrö 20 kg 259 kr
Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

OMBUD FÖR

Beställning
senast Torsdag.
Tel: 820 40

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
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Ljustorpsprofil 42
Eda Åström f. 300202

I Barsbackens nedersta del
hitom den skarpa kurvan i
Edsåker hamnar vi nu, närmare bestämt i Edas (Edlund)
föräldrahem. Här uppfostrades de fem barnen Eda (f.
1930), Ebba (f. 1934), Elsa (f.
1939), Bengt- Åke (f. 1943) och
Klas-Göran (f. 1947). Modern
Svea med flicknamnet Forsström och fadern Edem idkade
ett jordbruk, där boskapskötsel och mindre skogsbruk var
den huvudsakliga födokroken. Kor, gris och höns ingick,
emedan häst inlånades vid
behov hos Bergfors som vid
behov ”hyrde ut” densamma.
Barnen var givetvis hjälpresor på olika vis, och när det
var skoldags fanns dåvarande
skola belägen där Bergfors
storjordbruk numera har sitt
säte.
Efter de två första skolåren i
Edsåkers skola, blev det Mellbergs skola som avslutade
skolgången. Konfirmation i
Ljustorps kyrka efter hand.
Åren efter skolan bistod Eda
föräldrarna med allehanda
sysslor i jordbruksverksam-
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heten. Pappan ställde krav på
barnen. Barka timmer, bärga
hö och vara hantlangare vid
olika sysslor var ej främmande
för Eda. Hon vill gärna påstå
att hon var en kvinnlig dräng
när det gällde. Anställdes så
småningom som affärsbiträde
hos Anderssons i Sörberge.
Dessförinnan hade en skolresa genomförts till Stockholm. Den finansierade Eda
själv genom plock och försäljning av liljekonvaljer. Slantar
tjänades också in genom att
hjälpa till där behov fanns.
Reste även en andra gång till
Stockholm och jobbade hos en
tvättmedelsfirma.
Återvände hem och fick tillfälliga jobb i affärer, såsom
Olofssons, Medelbergs och
Konsum i Söråker. Träffade sen Sven Åström via
dans i Bergeforsen och giftemål 1953. Barnen Lasse

(f. 1949), bor i Herrljunga,
Sven-Gunnar (f. 1952), delar
huset med mamma, Stefan
(f. 1955), bosatt i Härnösand.
6 barnbarn har sönerna tillsammans. Makarna Åström
uppförde eget hus 1962 i Söråker. Huset eldhärjades 1989,
men återställdes 1991. Sven
avled 1994 och Eda blev änka.
Åren fram till pensionen jobbade Eda inom hemtjänsten,
såväl vid hembesök som på
Strandbo äldreboende. Hon
har varit ett energiknippe
alltjämt och orädd att prova
det mesta. Duktig att väva,
såväl dukar som mattor.
Varit en liten teaterapa inom
PRO i Hässjö. Rest en hel del
till semesterorter med sol,
och vistas i fjällvärden med
familjen som haft fiske som
gemensamt intresse.
Hon bor som tidigare nämnts
tillsammans
med
sonen
Sven-Gunnar. Dras med lite
krämpor på ålderns höst, en
begynnande demens gör att
minnet sviktar något tidvis
men gamla tider ställer inte
till några problem i intervuen. Men glad och sprallig,
den betäckningen håller än.

Torsten Byström

Fotbollslaget

går en ny och spännande säsong till mötes, denna gång i div 5,
med en ny tränare och många nya, hungriga unga killar. Tränaren,
Torbjörn Persson tror mycket på laget när vi till stommern från
i fjol i form av Robin, Eldin, André, Andreas, Wahlroos mfl, i
och med ett samarbete med IFK Timrå knutit till oss unga och
tvecklingbara spelare därifrån. Spelare som snabbt kommit in
gänget och bidragit till en bra anda. Vi har haft mycket folk på
träningarna och kvalitén är jamn och hög. Träningarna är roliga
och från spelarna hörs att ”äntligen får vi lära oss något”. I skrivande stund har vi spelat mot Matfors i värmecupen och vunnit
med 2-0, efter 1-0 av Robin N som kallt förvaltade en rak passning i djupled från André M. 2-0 gjorde André själv när han knorrade in en frispark i bortre krysset. Förutom Timråkillarna så har
vi fått tillbaka Anders Ellingsson och storebror Per kör också på.
Alexander Gode har flyttat hem från Oslo och vi hoppas och tror
att vi snart har honom i gång igen. Vi har god ordning på vår
ekonomi, men behöver fortfarande hjälp med en lagledare och en
materialförvaltare.

Föreningens medlemsavgift 2013
Ungdom tom 20 år
75 kronor
Pensionärer		
75 kronor
Vuxen			
100 kronor
Familj			
200 kronor
(gäller personer boende i samma hushåll)

Medlemsavgiften betalas in på
bankgirokonto 5808 – 0029
Namn, adress och
hela personnumret.

Bingolotter

Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

Ljustorps IF:s Minnesfond

Gåvor som skänks till denna fond går till
föreningens ungdomsverksamhet. När ni
vill använda denna fond så ring
IF- Kansli: 060 - 821 86
Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029
Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening
Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00
Tel: 060-821 86
Jounr: 072-7057943

Bilbingo
Torsdagar

Premiär den 23/5 kl. 18.45
Kassan öppnar kl. 17.45
Ljustorps bygdegård
Välkomna!

Medelpad Classic Ski
Ett stort tack till alla som hjälpte till!

Vi har ett nytt journummer till
vaktmästarna:
072-705 79 43
Rekryteringsarbetet har påbörjats inför
årsmötet 2013. Vill du vara med i styrelse, valberedning eller har du något tips,
ring kansliet tel: 82186

Kom och prova vår NYA badtunna!
Locka vänner, familj
eller arbetskamrater
till en naturnära
spaupplevelse och
hyr vår vedeldade
badtunna.
Adress: Öppom 110, 861 93 Ljustorp
Hemsida: www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif
E-post:
ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:
5808-0029 (medlemsinbetalning)
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Hjärtstartaren klar att användas
D

Den finns att hämta på affären om olyckan skulle vara framme

et har varit en lång resa
att få en hjärtstartare till
Ljustorp, en resa som nu är
nära målet. Många föreningar och enskilda var med och
samlade in pengar för inköp
av hjärtstartaren.
Hjärtstartaren, av märket Zoll
AED Plus är inköpt och utbildning i hjärt- och lungräddning
har gjorts för tre grupper. Först
utbildades den frivilliga brandkåren, sedan personer som arbetar på offentliga platser, som
ex affärerna och Bygdegården. I
den tredje utbildningsomgången
nu i februari deltog övriga frivilliga eller intresserade. All utbildning har skett genom Röda
korset i Ljustorp och varit kostnadsfri för deltagarna. På bilden
nedan visar kursledaren GunBritt Löfroos ett hjälpschema på
Ljustorps hjärtstartare för Sture
Forsberg.

Här är eleverna på den tredje kursomgången under ett teoriavsnitt.
Eleverna är från vänster;
Lena Gröning, Olle Liljemark, Magnus Isaksson, Kenneth Andersson, Gun-Britt
Sundberg, Margareta Edén, Sture Forsberg, Östen Svedlund, Anita Andersson,
Ulla-Britt Ulander, Olof Ulander som tar bilden.

Omfattande utbildning
Hjärt- och lungräddning kräver
mycket mer än bara tillkoppling
av en apparat, så utbildningen
har omfattat två kvällar med
teori och praktiska övningar på
dockor i naturlig storlek. Det
gäller att förstå den situation
man ställs inför för att kunna
hålla andningsvägar fria, kalla
på hjälp och när det behövs göra
hjärt- och lungräddning.
Hjärtstartaren är en stor hjälp
att tolka patientens hjälpbehov
och dirigera den som försöker
rädda den sjuke. Deltagarna insåg vid övningarna att man helst
skall vara minst två som turas

om att ge hjälp, då det är mycket
jobbigt att ge hjärtmassage.
Personal är utbildad, hjärtstartaren är inköpt och Räddningstjänsten håller på att fundera
hur utlarmningen ska fungera
till den frivilliga brandkåren. Till
dess att utlarmningen kommer
igång är hjärtstartaren placerad
på affären, där den kan hämtas
i ett nödläge. Vår hjärtstartare
är även registrerad i det nationella Hjärtstartarregistret. När
utlarmningsfrågan är löst kommer hjärtstartaren att placeras
på brandstationen.
Text & bild: Olof Ulander

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

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
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Välkommen till Bygdegården
PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS
MARK
PERSONBILAR:
med eller utan tillkopplad släpvagn;
MAX 24 timmar.
LASTBILAR:
Endast lastning och lossning av
produkter till och från Bygdegården,
Ljustorp Handel eller övriga
verksamheter på fastigheten.
SLÄPVAGNAR av alla slag:
Endast lastning och lossning.
I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från
Bygdegårdsstyrelsen. Överträdelse
beivras.
Bygdegårdsstyrelsen
Tel. 072-7057943, 070-3375307

Nytt omtag i mackfrågan.
Den 11 mars beslutade Stormötet att
vi i byn; företag, föreningar och privatpersoner tillsammans innan den 1
juni ska samla ihop ca 350 000kr.
Vi säljer andelar 1 000kr/st per andel
(det finns inget max antal)
Insättning sker på Bg 159-6196.
Bygdegården har skapat ett särskilt
konto endast för mackandelar, för att
säkerställa ifall vi i värsta fall behöver
betala tillbaka pengarna.
Mer info kommer
Har ni frågor kontakta kansliet 06082186 eller maila ljustorpsif@telia.
com.

Nu hjälps vi åt!
Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, kök, förråd, samlingslokaler och Bygdetorget. 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 150 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även
Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljudanläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. Vi erbjuder också lokal för borgliga ceremonier.
Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakta i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift.
Bokning sker via kontakt med Marlene: 060-821 86

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
bygdegarden@ljustorp.se
Hemsida: ljustorpsbygdegard.se

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tors 9-12 tel 060-821 86
bygdegarden@ljustorp.se
---------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg OBS NYTT
Svante Jansson
TEL. NR
Journummer: 072-705 79 43
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Andra omgången i mackfrågan

rågan om det ska finnas en
bensinpump i Ljustorp är nu
inne på andra omgången. Avtalet med Eco-oil har sagts upp och
nu undersöks nya alternativ.
Det var på hösten 2010 som det
första stormötet hölls. Förstudien
var då klar och mötet beslutade
att man skulle bilda en arbetsgrupp som skulle ta fram de bästa
alternativen. Så skedde också och
avtal skrevs med Ulf Brodén på
Eco-Oil. Den 21 maj 2011 togs
första spadtaget, men sedan har
inget mer hänt i frågan. Någon
pumpstation har vi inte sett till
och frågorna har varit många.
Bygdegårdsföreningen tog då
beslutet att säga upp avtalet.
Ny arbetsgrupp
Under hösten bildades en ny arbetsgrupp bestående av Hans-Erik
”Hacke” Näslund (Leader Höga
Kusten), Tina Tjärnberg Forslund,
Torbjörn Carlsson, Rut Olofsson,
Staffan Eriksson, Ida Lindström,
Lennart Tjärnberg och Marlene
Svedin. De har arbetat med att
undersöka olika typer av lösningar
som kan vara aktuella i Ljustorp.
De har bland annat tittat på olika
bränsleleverantörer, gjort studiebesök, tagit in offerter och haft kontakt
med länsstyrelsen. Länsstyrelsen är
positivt inställda till att det görs ett
nytt försök och är villiga att skjuta till
halva investeringskostnaden.
Stormöte
Arbetsgruppen kallade till stormöte
den 11:e mars i Bygdegården där de
redovisade vad de kommit fram till.
De studiebesök de gjort har varit till
Nora, Nordingrå och Stigsjö. De tre

drivs på olika sätt. Nordingrå är ett
aktiebolag medans de andra är ekonomiska föreningar. Med på mötet
var också Stefan Dyner från Öviks
pump och miljö AB. Han har byggt
många pumpar och har bra kontakter med räddningstjänsten. Han
ansåg att nergrävda sisterner är att
föredra, vilket arbetsgruppen också
förordade. Detta på grund av att
temperaturskillnaden mellan tankbilen och sisternern orsakar ”spill”,
det vill säga att volymen på bränslet
krymper när det kommer ner i den
kallare tanken ovan jord, något som
inte inträffar när den är nedgrävd.
Ida Lindström redovisade svaren
på enkäten som gått ut till alla hushåll i Ljustorp. Arbetsgruppen och
Stefan svarade på de frågor som
kom upp efterhand. För att det ska
vara möjligt att börja bygga en mack
måste först pengar samlas in. Eftersom länsstyrelsen är villig att stå för
halva investeringskostnaden hamnar
den summan på ca 350 000 kronor.
Utöver det tillkommer kostnader för
markberedning och grävning.

Kom och klipp Dig
hos våra 3-års elever
för 260:-

NÄRODLAD POTATIS
SUPERB
KING EDWARD

Beslut
Mötet beslutade att en ekonomisk
förening ska bildas. En interimstyrelse
(tillfällig styrelse) valdes bestående av
de sittande i arbetsgruppen (undantaget Tina T. Forlund) och Marie-Louise
Edström, Niclas Andersson, Britt-Inger
Lindström, Nils-Henrik Eriksson,
Andreas Sjödin, Robert Lindbäck och
Tomas Persson. Ett separat bankkonto öppnas av Bygdegårdsföreningen, där pengarna för andelarna
sätts in. Mötet beslutade att en
andel kostar 1000 kronor. Alla har
möjlighet att köpa andelar i föreningen. Man kan köpa hur många
andelar man vill. För att arbetet
ska sätta igång med att bygga en
pumpstation ska man kommit upp i
en summa om minst 350 000 kronor
senast den 1/6. Om målet inte nås
betalas pengarna tillbaka. En hemsida ska upprättas där man kan
följa utvecklingen och se hur mycket
pengar som satsats. Information om
utvecklingen kommer att komma
Ljustorparna till del under våren.

Viktoria

Isabell

125kr/25kg
ROGSTA GÅRD, LJUSTORP
NILS HENRIK 070 645 99 42
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Birsta Cupolen
BIRSTA Tel. 52 52 55
www.harlinjen.nu
Maggan, Mickis, Annica, Pernilla, Maria, Isabell och Viktoria

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA

Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!

Hjärtstartaren finns nu på Ljustorps Handel
Nu har alla planerade kurser i Hjärt- och lungräddning ägt rum. Den sista
kursen för allmänheten samlade 10 deltagare till 12 platser, så behovet beräknas nu vara
täckt. Den sista länken i detta projekt, att få en utlarmning från SOS direkt till vår frivilliga
brandkår, verkar dra ut på tiden. I samråd med alla tre aktörer i projektet: Röda Korset,
frivilliga brandkåren och Centerkvinnorna har vi enats om att placera vår hjärtstartare på
Ljustorps Handel (fr o m 1mars) i väntan på att utlarmnings-funktionen är löst. Det innebär att vid en akut situation kan man hämta hjärtstartaren på affären under dess öppettider.
Vi entrén finns en skylt som visar att det finns en hjärtstartare i affären. Hjärtstartaren är
placerad vid ingången till lagret.
Hjärtstartaren är även registrerad i Hjärtstartarregistret www.hjartstartarregistret.se Där
kan allmänheten få information var hjärtstartare finns placerade. Registret planeras även
inom den närmaste framtiden ge möjlighet för larmcentralerna att i samband med larm
som tolkas som ett hjärtstopp, upplysa inringaren om var närmaste hjärtstartare finns för
snabb livsräddande insats i väntan på ambulans.
Monicas Mode visar det nya vårmodet på månadsmötet torsdag 11 april kl 19
på Bygdegården. Alla hjärtligt välkomna!
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Färsbiffar i tomat med pressad potatis
4 portioner

Tid: Under 45 min

Ingredienser
900 g potatis
1 morot
ca 500 g nötfärs
1 tsk salt
1 krm peppar
1 1/2 msk potatismjöl
1 dl vatten
1 msk smör eller margarin
500 g krossade tomater
1 1/2 dl crème fraiche med paprika och
chili
150 g haricots verts

Gör så här

1. Skala och koka potatisen i saltat vatten.
2. Färsbiffar: Skala och riv moroten på fina sidan av rivjärnet. Blanda morötter och färs med salt, peppar,
potatismjöl och vatten. Forma till 4 stora biffar.
3. Stek biffarna i matfettet i en stekpanna ca 5 minuter.
4. Blanda tomaterna med crème fraiche. Häll tomatblandningen runt biffarna i pannan. Låt puttra ca 5
minuter. Koka haricots vertsen mjuka i saltat vatten.
5. Pressa potatisen och servera den och haricots verts till biffarna.

För alla
Rätten är fri från gluten och ägg.
Gör laktosfri: använd laktosfritt matfett. Använd naturell crème fraiche och krydda med lite
tomatpuré, paprika- och chilipulver
Gör mjölkproteinfri: använd mjölkfritt matfett. Byt ut crème fraichen mot Sour Supreme
(innehåller soja) och krydda med lite tomatpuré, paprika- och chilipulver.
Receptet är hämtat från ica.se

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23
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Mobila massören!
Köp
öronljus!

Jag har
Linnex
linniment.

Jag masserar i Ljustorp
1 ggr/månad, boka tid!
Liselotte Andersson, dipl. & cert. massageterapeut
Mobil: 070-266 89 81
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå
Innehar F-skattsedel
www.mobilamassoren.se

Min Skog
– för ett enkelt och
tryggt skogsägande
Vi har gjort det ännu lättare för dig som säljer
virke till SCA att ha koll på dina virkesaffärer.
Genom att ansluta dig till webbsidan Min Skog
kan du följa flödet från avverkning till industri.
Här får du dina kontrakt samlade på ett ställe och
ser vilka åtgärder som är på gång i din skog. Min
Skog ger en bra överblick av din skogsekonomi då
du ser de utbetalningar som har gjorts till dig
liksom avdrag för genomförda åtgärder.
Använd bankID eller e-legitimation
för att logga in på Min Skog
via www.scaskog.com
Tveka inte att kontakta mig
om du har några frågor!

virkesköpare i Sundsvall/
Timrå
Tel 060-19 39 18

karminkom.se • Foto: Leif Milling

Per Stadling

www.scaskog.com
13

Ljustorpsminnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr. 11632.
Originalbilden bär
texten
”Snöstorm 1925”. Fotograf är
Bror Berg som levde och verkade vid Rundbacken i nordvästra delen av Ljustorp. Det
troliga är att bilden är tagen

på någon av hans grannar vid
Rundbacken. Trots att det är
oväder är mannen, som brukligt vid den här tiden, tämligen tunt klädd. Mannen bär en
yxa över axeln och en mycket
enkel vedbod syns till vänster.

I förgrunden ligger några
slädar upplagda. Slädarna
är mycket stora och kan ha
använts till att köra hö i både
sommar och vinter. Hade de
varit kolsligar borde de höga
sidorna ha synts bättre.

Bild nr. 11281
Bilden är tagen
på 1940-talet av
Sven Hedin, tidigare journalist på
Sundsvalls
Tidning. Bilden visar
messmörskokning
på Johanssons gård
14

i Tuna by. Det är
Linda och Barbro
Johansson
som
jobbar med att röra
om och hålla fyr
under den väldiga
kokkitteln.
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Karah smycken & design
K

arin Åhlin har alltid
varit dragen till silversmide,
men eftersom det är en flera
år lång utbildning till silversmed lade hon de önskningarna bakom sig. Hon letade
på internet och hittade en
kurs i silverlera på PMC akademin i Stockholm.
I början på 2012 gick hon den
kursen och är nu certifierad.
Under
intensivkursen
som
varade i 5 dagar fick Karin lära
sig allt om finsilvret, som har
en renare silverhalt är vanligt
silver. Normalt ligger silverhalten på 925 och är då uppblandad
med andra metaller. Silverleran,
som uppfanns av Mitsubishi när
de sökte efter ett sätt att löda
komponenter till kretskorten, är
en blandning av silverpartiklar,
vatten och träfibrer. När man
bränner det färdiga smycket i en
ugn på 895 grader, brinner träfibrerna upp och lämnar bara silverpartiklarna som sintrar ihop.
Det blir då ett näst intill rent
silversmycke, där silverhalten
ligger på 999. Detta gör att silvret inte missfärgas. Eftersom det
är en lera man arbetar med är det
bara fantasin som sätter gränser
för utformningen av smyckena.

Karin Åhlin
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Ulla-Britt Tjärnlund, Pia Tjärnlund Hellstrand och undertecknad

Resin
I kuren på PMC akademin ingick
också en kurs i resinsmyckestillverkning. Resin är en sorts plast
och den sort som Karin använder
sig av är giftfri och gulnar inte.
Plasten är flytande när man
jobbar med den. När man ska
göra ett smycke börjar man med
en form som helst ska ha en liten
kant. Man lägger sedan i något,
till exempel en torkad blomma
och lägger på ett tunt lager med
resin. Smycket härdas i en UVlampa i upp till 15 minuter.
Man tar ut smycket och lägger
i nästa lager. Mellan varje lager
får smycket härda i UV-lampan.
Man bygger på lager för lager
tills man är nöjd. Genom att allt
inte ligger i samma nivå och att
ytan blir något kupad bildas en
häftig 3D effekt. Smycken tillverkade på detta sätt blir ju väldigt personliga, och det är något
alla kan göra själv.
Smyckeskurs
Den 2 februari höll Karin en
kurs i resinsmycken hemma
hos sig. Under fem timmar fick
kursdeltagarna skapa sina egna
smycken. Karin hade dukat upp

med en uppsjö av olika formar
och material så det var bara att
börja skapa. Med hjälp av tandpetare och pincett lyckades vi
få de små detaljerna på plats.
Efter en rolig och intensiv eftermiddag kunde vi stoltsera med
två smycken var och det var
en erfarenhet som gav mersmak. Om intresse finns kommer
Karin att hålla fler kurser både
i Silverlera och i Resin. Karin
säljer sina smycken på hemsidan Karin säljer sina smycken
på sin hemsida www.karah.se
Där kan man också läsa lite mer.
Bild: Karin Åhlin Text: Sara Östman

De färdiga smyckena.
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Mjällådalens byalag

Ås/Lagfors byalag

Ja så har vi tagit oss igenom den långa, mörka och
snörika vintern. Man blir glad när man stiger upp på
morgonen och ser att det är ljust ute, likaså när man
kommer hem från jobbet och det är ljust på kvällarna. När dessa vårvinterdagar med bländade sol på
snövita vidder gör att man blir alldeles varm inombords så man har ingen lust att vara inne man vill
ut i ljuset. Vi ser nu fram emot våren som kommer
och de små evenemang som kommer att ordnas. Nu
först har vi vårt årsmöte fredag den 15 mars med
sedvanliga årsmötesförhandlingar. Sedan kommer
vi att anordna valborgsmässofirande intill rökkåtan i
Mjällå, alla som är intresserade är varmt välkomna,
det börjar kl. 18.00. Lite längre fram ska vi ordna
en ny rökkurs vi ordnade en för något år sedan och
det var många som uppskattade detta och deltog. Vi
har inte bestämt datum än men det kommer att bli i
slutet av maj månad. Du som är intresserad hör gärna
av dig till Jan Bengtsson på telefon 060-84084 och
anmäl ditt intresse. Mjällådalens Byalag genom
Sven-Erik Karlsson

Bredsjön & Slättmons
byalag
Varför inte ta en kvällsbastu
med familjen?
För mer information om flotten, bastu och stugan
på bastuudden vänligen kontakta
bokningsansvarig Kent Berg 070-218 80 69.
Besök gärna vår hemsida
www.bredsjon.dinstudio.se.
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Våra dialektord, S
Ur Bygd i förvandling, del III

Skräll		
Skrä´ppe x
Skrä´vli
Skrö´vli
Skúffe		
Skváka		
Skválpe
Skvatt x
Skvímpe
Skväle		
Skväl-käft
Skvätt		
Skv´ätt´n
Skåbbe		
Skåcka		
Skåffte		
Skôt		
Skôte		
Skåta		

ett skarpt, skrälligt ljud
skryta
skrytsam
skrövligt, hopknycklat
knuffa
prata
kuckar
stänkte eller ingenting
stänker
ett gällt bräkande ex av get
en som ständigt skryter och skrävlar.
stänker
lättskrämt, nervös
klia sig mot något
plocka
arbeta på övertid
sköt
en bit av något tex skurgolv
skotta

Bygdetorget
Barnklädsmarknad

27-28 april
Lör kl. 10-16
Sön kl. 10-15
Kom och fynda
vår och sommarartiklar!
Barnkläder, skor, leksaker mm
Är du intresserad av ett säljnummer? Du lämnar in kläderna
så säljer vi dem åt dig.
Ring: 0703375307 kl. 9-12 Mån-Tors

Ungdomskvällar

Under våren kommer vi att ha 2
kvällar med aktiviteter för åk 5 och
uppåt kl. 18-21 se Facebook för info.
22/3 och 31/5

Innebandy

Gympasalen måndagar kl.18-19
6-års och uppåt

Kom och klipp dig!
27/3 kommer Amanda från
Sagolik hit.
Dam, Barn och Herr.
För tidsbokning ring Marlene
070-3375307 eller maila på:
bygdetorget@live.se

Afro Power Dance

Rolig träning som är en blandning mellan
supereffektiv träning och lustfylld dans.
Konditionsträning, energiförbrukning,
styrka i rygg, ben och säte tränas intensivt.

Vi tränar inför Vårruset.
Kan vi få ihop en grupp?
Visas på filmduken.

Söndagar kl.19-20 Kostnad: 20 kr/gång

24/3, 7/4, 14/4, 21/4, 5/5 & 12/5

Handarbetscafé

Vi fortsätter med handarbetescafé på Bygdetorget en gång i månaden. Fritt för alla
att komma och handarbeta eller bara prata,
köpa fika och må gott. Packa handarbetskorgen och kom till en mysig kväll med trevligt umgänge, nybörjare som veteran, ung
som gammal. Här kommer datum och tid:
Onsdagar 17/4, 15/5 kl.18.30-20.30
Vivianne och Åsa hälsar
Er hjärtligt välkomna!

Seniorcafé

Fredagar 10-12
Freaky Friday

i samarbete med Lj. Baptistförsamling. Blandade
aktiviteter till exempel lekar, spela spel, pingis,
sång mm. Varje träff avslutas med fika.
Vi har öppet i 1 1/2 timme mellan
kl. 18.30- 20.
Ålder: från förskoleklass
Kostnadsfritt
12/4, 3/5, 24/5

Välkommen in!

bygdetorget@live.se Marlene tel: 82186 Sara tel: 0705592797
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Utflyksmål nr: 13

Uppdaterad: 2011-08

Röjeslingan
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www.upplevljustorp.se

Vandringsstig, fäbodlämning och bad

Röjeslingan är en stig som sammanbinder delar av Kronvägen och Björkoms fäbodar. När du går efter
stigen får du uppleva utsikten från Lidbacksberget. Därefter kommer du fram till en av de kända Stortallarna i Timrå. Här kan du också göra en avstickare till den magiska Gluptjärnen. Därefter fortsätter
stigen mot Björkoms fäbodar, som är en fantastiskt rofylld plats. Efter stigen finns flera geocacher.
Historia

Namnet Röjesjön kommer troligen
från Rogsta = Prästbostället dvs utjord till Prästens marker förr i tiden.
Röjesjön hette förr Råggasjön, vilket
tros vara en förveckling på Rogsta. På
kartor från 1760 står platsen utmärkt
som ”Godsen”, vilket kan vara en bosättning på utjorden.
Efter stigen passerar du en kolbotten, där det finns informationsblad.
Kolbottnen minner om böndernas
slitsamma arbete med att kola under
järnbrukstiden i Lagfors. I flera decennier har man kolat på den här.
Du kommer också till platsen för
Björkoms fäbodar. Här finns det
massor med information och skyltar
om den gamla fäbodverksamheten.
Björkoms fäbodar bestod av fyra
fäbodar som alla upphörde med sin
verksamhet på 1930-talet. Idag finns
5 husgrunder samt ett antal odlingsrösen. Fäbodarna har funnits på den
här platsen sedan 1788 då storskifte

5.

6.
3.

4.

2.
2.

3.

1.

på skogen genomfördes. Dessförinnan låg fäbodplatsen vid ”gamla
fäbodhällan”, som ligger efter nuvarande väg till Röjesjön.
Natur
Stortallarna efter Kronvägen tillhör
Norrlands äldsta tallar. Båda Stortallarna slog troligen rot någon gång under 1300-talet, vilket ger en ålder på
ca 650 år.
Övrig information
Stigen upp mot Lidbacksberget är
ofta blöt och det är svårt att räkna
med att gå slingan torrskodd.
Vandringsbeskrivning
1. När du kommit upp på Kronvägen
så följer du leden upp till rastplatsen
på Lidbacksberget. Här finns utedass, rastskydd och grillplats. Går
du längre ut har du också utsikt över
Röjesjön.
2. Efter promenaden ner för Lidabacksberget kommer du till en stigdelning. Här möter du stigen som
dels går till
Gluptjärn
och dels till
Björkoms
fäbodar. Vid
den stigdelningen finns
7. 8.
den ena av
stortallarna.
1.
3. Efter 1 km
vandring på
avstickaren
kommer du
till Gluptjärn. Det är
en magisk
plats med en
enkel bänk

som du kan vila på. Sen vänder du
tillbaka samma väg som du kom.
4. När du har paserat över Röjesjönsvägen och kommit in på stigen
mot Björkoms fäbodar så kommer
du efter hygget till en kolbotten på
vänster sida.
5. När du fortsätter framåt genom
skogen kommer du till platsen för
Björkoms fäbodar. På fäbodplatsen
finns tydliga och bevarande lämningar efter hus, spismurar samt
kokplatser. Platsen är öppen och
ljuset silar ner genom trädkronorna.
Här finns en bänk.
6. Efter fäboden kommer du ut på en
skogsväg och vandrar åter ner mot
Röjesjön. Efter några hundra meter
kommer det en avstickare till vänster. Viker du av här kommer du till
ett hygge med utsikt över Röjesjön.
Efter avstickaren svänger du genast
vänster och följer skogsvägen mot
Röjesjönsvägen.
7. När du kommit ut på Röjesjönsvägen så får du gå på grusvägen till
bilen i ca 1 km. Efter vägen passerar
du förbi ett område med bävrar och
en bäverdamm.
8. När du är tillbaka vid bilen så rekommenderar vi att du går ner till
badplatsen och tar ett dopp. Röjesjön är en ypperlig plats för kvällsdopp. Då har du kvällsolen mitt emot
badplatsen. Vattnet i sjön är av bra
kvalité och blir ofta fort badvarmt.
Utdrag ur produktbladet
för öjeslingan, hela bladet och
fler produktblad hittar du på
”www.vandring.ljustorp.se”
eller på Turistinformationen på
Ljustorps Handel.

GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening och Naturskyddsföreningen i Timrå
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Butiken är fylld
med vårnyheter!
Kläderna kan du se på modevisningen 11/4 på
Ljustorps Bygdegård
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt Pensionärsrabatt

Öppet:

vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80

Välkommen!
Boule

inomhus
onsdagar kl 12
Boulehallen
Skönsberg
ÄGGSEXA
28 MARS KL 18.00
Bygdegården Ljustorp
middag med dans OBS anm. 060-579604
MEDLEMSMÖTE
23 APRIL KL 12.OO OBS tiden
Ljustorps Bygdegård
Modevisning, Seniorshop & underhållning

Hembygdsföreningen
i Ljustorp

Teater
DIREKTSÄNT - en avspänd kväll

den 23 april kl. 19 .00
på Bygdegården.
Valborgsfirandet kommer att
hållas i Församlingshemmet, med
brasa och körsång m.m.

UTFLYKT
MAJ, tid och plats ännu ej bestämt. Som vanligt kommer
vi att annonsera i dagspressen om aktiviteterna

Välkomna till våra arrangemang!

Som vanligt kommer vi att annonsera i dagspressen om de olika aktiviteterna.

Inte medlem, funderar du på att bli det?
Besök vår hemsida på PRO Ljustorp eller
ring Alice Berg tel: 57 96 04 eller
070-229 47 03 för mer information om
verksamheten.

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se
070-6145464
www.ulander.com/ljustorp/
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Träkol från Frötuna skog år 1747

J

ärnbruket i Lögdö byggdes redan i slutet av 1600talet och kom att producera
mest tackjärn. 1741 byggdes
en smedja för omvandling av
tackjärn till smidbart stångjärn i Lagfors av brukspatron Philip Krapp. För att
driva bruken krävdes stora
mängder träkol i masugn och
smedjor.
År 1747 på vårtinget i Ljustorps
Häradsrätt kallar länsman Erik
Kristoffersson in skogsägarna av
Frötunas gemensamma skog för
att göra upp räkning. 5 av Frötunas bönder har mellan åren
1741 och 1747 avverkat och
gjort träkol på Frötunas skog.
De övriga skogsägarna i Frötuna
anser sig ha rätt till ersättning
för deras stora skogsuttag. Räkningen avslöjar att de 5 bönderna
på ca 5 år producerat 724 stigar
träkol. En stig träkol motsvarar
ungefär 2 kubikmeter och var en
lämplig storlek på den kälke som
användes vid transporten till
järnbruken.
För att få en uppfattning om den
totala mängden träkol som producerades i detta fall kan vi göra
en liten räkneövning: 724 stigar
kol á 2 kubikmeter ger 1448
kubikmeter träkol. Antag att vi
lägger ut denna mängd på en yta

22

Bild nr 10906 visar Lagfors 1893 med det väldiga kolförrådet till vänster.

av 20 X 20 meter. Vi får då en
bottenyta av 400 kvadratmeter.
Delar vi 1448 kubikmeter med
400 får vi höjden på kolhögen =
3,62 meter.
I Lagfors fanns ett buffertförråd
med kol till smedjan. De skogsägare i Frötuna som inte hade
deltagit i kolningen kräver 8 öre
kopparmynt per kolstig i skadestånd för den förlorade skogen.
Det motsvarar 1 daler kopparmynt för 4 stigar kol och följaktligen 181 daler kopparmynt
i skadestånd för allt producerat
träkol. Som jämförelse så kunde
man få ett hyggligt hemman för
400-500 daler kopparmynt på
den här tiden. Hur mycket man
fick betalt för träkolet vid järn-

bruken framgår inte av rättsfallet.
De kolande bönderna vill inte
gå med på kontant ersättning
av skadan utan erbjuder övriga
skogsägare att få privat äganderätt till en del av den gemensamma skogen som motsvarar
deras avverkning.
Rättsfallet i sin helhet kan man
läsa i Ljustorps Häradsrätts
domböcker år 1747 VT sid 17b .
Hur kolning går till kan man
läsa om på Ljustorps Hembygdsförenings hemsida.
Sammanställt av Gunnar
Berglund i Mjölsätt och Olof
Ulander i Tuna.

Sjöströms Busstrafik
Lagfors
Vi 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

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 kommunens anhörigkonsulent. Anhörigcenter skall
fungera som äldreomsorgens informationskanal till kommunmedborgarna. Lokalen är i
Centrumhuset. Hembesök kan bokas.
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson
Tel: 060-163492 Mobil:070-577 62 60

Matjord
Kranbilstransporter
Sanna Grus

Öppom 124, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-820 35 eller
070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Mack i Ljustorp?
Satsa på en framtid i Ljustorp!
Nu satsar vi i byn på att starta en egen mack. En interimsstyrelse är bildad för att starta en
självständig ekonomisk förening som ska driva frågan. Läs mer om stormötet på sidan 10.
Före den 1 juni ska vi ha samlat ihop ca 350 000 kronor för att vi ska kunna bygga macken,
sen går Länsstyrelsen in med lika mycket i företagsstöd. Om vi alla ställer upp och satsar på
det här så kan vi faktiskt tanka i Ljustorp igen. Visa att det Ljustorp vill, det kan vi!

Köp andelar i den ekonomiska förening för
1000 kr per andel.
Insättning sker på Bg 159-6196
Du kan köpa både en och flera andelar
Pengarna återbetalas om det inte blir etableras en mack.

Uppstarten finansieras av Leader Timbygd
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Stor som liten,
gammal som ung.
Vi vårdar tanden i din mun.
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Pyssel sidan
Lös och färglägg!

Svårhetsgrad: Lagom

Regler för Sudoku
Spelplanen består av ett rutnät om 81 rutor
som är fördelade på nio vågräta rader, nio lodräta kolumner samt nio kvadratiska regioner.
Varje rad, kolumn och region innehåller alltså
sammanlagt nio rutor. Vissa av rutorna innehåller 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 du på sidan 34.
LYCKA TILL!
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Traktorgrävare
Snöröjning med snöblad och
skopa i Ljustorp med omnejd.
Grävnings och planeringsarbeten.
Har för det mesta ett glatt humör
Humana priser F-skatt finnes
Ring för förslag
070-365 09 16

Ljustorpare i topp på
draghunds SM 2013
Det blev dubbelt Ljustorp i toppen när herrklassen i draghunds-SM, nordisk stil, avgjordes med
en masstart på Lugnet i januri i år. Mikael Henriksson med Goa, Tuna vann 43 sekunder före
John Eriksson med Eko, Björkom.
Anjelica Saur och Eko, (sambo med John Eriksson) kom på tredje plats i damernas linkörning,
grupp A.

27

GPS i naturturism
Projektets mål är att restaurera och skylta upp natur- och kulturstigar i Ljustorp med omnejd. Dessa ska sedan kartläggas med GPS och finnas för nedladdning vid produktblad på
Internet. I anslutning till många av platserna kommer vi också att jobba med geocacher.
Kontakt: gps@ljustorp.se

Hemsida: www.vandring.ljustorp.se

Möt våren med en vårig familjeutflykt för alla åldrar!
Natur- och kulturutflykt
för alla vid Skäljombäckens kulturstig 12 maj.
Testa geocaching, naturfrågor och mycket mer.
Samling vid Ljustorps
handel klockan 10.00
GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening och Naturskyddsföreningen i Timrå

Köp en andel i byamacken i Ljustorp
1000 kronor BG 159-6196
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TEATER

DIREKTSÄNT
- en avspänd kväll med
Robert Rönning
Tisdag 23 april
kl 19.00
Ljustorps Bygdegård
Foto: Erika Hall

Anette & Marie
070 547 14 14 070 247 14 14
ljustorpstaxi@gmail.com

Friteaterns nya succépjäs med
Mats Nolemo, Bengt Brunskog
och Susanne Olofsson
Biljettpris: 180/160 kr inkl fika
Biljetter: 060-57 32 59
Arr: Timrå Riksteaterförening och
Ljustorps Hembygdsförening
med stöd av Riksteatern Västernorrland

29

Mars

Aktiviteter i Ljustorp Mars - Maj

Fre 22 kl. 18-21
Ungdomskväll
Bygdetorget

Sön 21 kl. 11.00
Gudstjänst			
Betel
Baptistförsamlingen

Sön 24 kl. 19- 20
Gruppträning		
Bygdegården
Bygdetorget

Sön 21 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Ons 27 kl. 10-18
Klippning
Bygdetorget

Tis 23 kl. 12.00
Medlemsmöte
Bygdegården
PRO

Tors 28 kl. 18.00
Äggsexa
Bygdegården
PRO
Sön 31 kl. 11.00
Påskdagsudstjänst		
Betel
Baptistförsamlingen

April

Sön 1 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst
Riibodarna
Ljustorps församling
Sön 7 kl. 11.00
Gudstjänst			
Betel
Baptistförsamlingen

Lör 27 kl. 10-16
Barnklädsmarknad
Bygdegården
Bygdetorget

Sön 12 kl. 11.00
Konfirmation		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Mån 13 Stoppdatum

Tis 30 kl. 18.00
Valborgsfirande		
Rökkåtan
Mjällådalens byalag

Lör 18 kl. 9-14
Öppet Hus- dagen
		
Sön 19 kl. 11.00
Gudstjänst			
Betel
Baptistförsamlingen

Sön 7 kl. 19- 20
Gruppträning		
Bygdegården
Bygdetorget

Tis 30 kl. 18.30
Valborgsfirande		
Församlingshemmet
Hembygdsför/ Lj. Förs

Ons 17 kl. 18.30- 20.30
Handarbetscafé		
Bygdetorget
Bygdetorget

Sön 12 kl. 11.00
Gudstjänst			
Betel
Baptistförsamlingen

Ons 15 kl. 18.30- 20.30
Handarbetscafé		
Bygdetorget
Bygdetorget

Tis 30 kl. 19.00
Valborgsfirande		
Betel
Baptistförsamlingen

Sön 14 kl. 11.00
Temagudstjänst		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Sön 12 kl 10.00
Familjedag
Natur- och kulturutflykt
Skäljomsbäcken

Sön 28 kl. 10-15
Barnklädsmarknad
Bygdegården
Bygdetorget

Sön 7 kl. 11.00
Stilla dag			
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Fre 12 kl. 18.30- 20
Freaky Friday		
Bygdetorget
Bygdetorget/Baptistförs.
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Tis 23 kl. 19.00
Teater Direktsänt		
Bygdegården
Timrå riks/ Hembygdsför

Tors 9 kl. 12.00
Familjegudstjänst		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Maj

Fre 3 kl. 18.30- 20
Freaky Friday		
Bygdetorget
Bygdetorget/Baptistförs.
Sön 5 kl. 11.00
Familjegudstjänst		
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 5 kl. 18.00
Söndagsgudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Ons 22 kl. 12.00
Mitt på dagenträff		
Församlingshemmet		
Ljustorps församling
Sön 26 kl. 18.00
Musiken i centrum
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Regelbunden verksamhet
Mån kl. 18-19
Innebandy
Gymnastiksalen
Bygdetorget
Fre kl. 10-12
Seniorcafé
Bygdetorget
Bygdetorget
Sön kl. 19-20
Gruppträning
Bygdegården
Bygdetorget

STAVRE
GRUS
När det gäller grus
och matjord
Ring!
060-802 14
070-351 27 10

Martins service
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR
070-673 06 09

Ryds Glas
i Timrå AB

Bilrutor och
stenskottslagning

Öppet må-to 7-17 fr 7-16
Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20

Helglasade altandörrar till reapriser.
Pellets 6 & 8 mm.
Gipskivor, tryckimpregnetat
och övriga trävaror
till bra priser.
Spånbalar.

Öppettider
Mån-Fre 7-17 Lör 9-13
Terminalvägen 6
861 36 Timrå
Tel: 060-571050
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Telefonnummer

Ljustorps information

Service

Ljustorps Handel		
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi 		
Rotsjö gård			
Idrottsföreningen		
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret		
Ljustorps brandkår		
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.
Kanotuthyrning
Lj. Bygdegård		
Kanontuth. Bredsjön
Bokning bastu-udden
Tomat-Ås			
Mjällådalens rök-kåta
Butik brorannasdotter

Skola/Barnomsorg

Ljustorps skola 		
Sjukanmälan Lj. Skola
Fritids 			
Skolsköterskan Lj. skola
Ala skola			
Sjukanmälan Ala		
Sörberge skola		
Sjukanmälan Sörberge
Ljustorps förskola		

Öppettider

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

060-820 40
060-820 49
060-820 37
0611-420 46
060-821 86
060-821 86
072-7057943
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67

Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14
Bygdetorget
”Öppet” skylt
Butik brorannasdotter
”Öppet” skylt

Har du lust att
rasta min hund
mot ersättning?

0730-944 944
070-218 80 69
070-218 80 69
060-810 50
060- 612287
070 298 31 84

Jag behöver hjälp mitt på
dagen på vardagar.

060-821 47
060-821 47
070-191 65 12
073-274 84 56
060-414 20
073-077 71 58
060-16 32 37
060-16 32 42
070-190 79 22

Lill Wiklund, Öppom
072-243 05 81 eller 58 03 15

Facit

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage)
Ljustorps Taxi		
				
Din Tur, kundtjänst

070-325 76 90
070-547 14 14
070-247 14 14
0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset 			
Apotek 			
Försäkringskassa 		
Veterinär Timrå 		
Timrå Kommun 		
Timrå badhus		
Arbetsförmedlingen
Lantbrevbärare Timrå
Post: Ica Sörberge		
Polisen Timrå		
Länsstyrelsen		
Färdtjänst			
Pastorsexpeditionen
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060-400 73
060-464 00
060-18 10 00
0771-45 04 50
0771-52 45 24
060-58 05 25
060-16 31 00
060-16 32 00
060-59 57 20
010-436 64 19
060-57 90 30
114 14
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20
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Ljustorps röda korskrets 2012

Insamlingar:

Medlemsavgift: 5600:- Blomsterfond: 2750:- Trädgårdslotteri: 2000:- Konstlotteri: 8686:-		
Bössan (Nära Dig): 979:- Julinsamlingen: 5252:- Världens barn: 5411:- Totalt: 30677:-

Vi har skickat:

MAMMOR OCH BARN: 5000:(Hela Sverige totalt: 5,5 miljoner kr)
Mat till mammor och barn, utsäde, redskap och rent vatten, för att förhindra en hungerskatastrof i Västafrika.
VÅRKAMPANJEN: 8000:(Hela Sverige totalt: 5,7 miljoner kr)
Hjälp barn hitta hem. Vårt arbete med människor på flykt, efterforska och återförena familjer, behandla torterade och krigssakadade, förmedla vård till papperslösa.
SYRIEN: 3000:(Hela Sverige totalt: 2,4 miljoner kr)
Ambulansinköp, ambulansservice, mat, rent vatten och mediciner.
JULKAMPANJEN: 5700:(Hela Sverige totalt: 6,9 miljoner kr)
Aldrig ensam. Ofrivillig ensamhet. Pengarna används till attt utveckla och kvalitetssäkra
vårt arbete för ett medmänskligt Sverige, att utöka telejouren, (som idag tar emot 25 000
samtal/år), med 100 frivilliga. 28 500 får läkarbesök, 20 000 barn får läxhjälp och språkträning. 4500 anhöriga får vård och stöd. Röda korset finns på 65 sjukhus landet runt, där 1500
frivilliga utför schemalagda pass. 80 000 personer deltar i våra andra sociala aktiviteter.

Ljustorps Röda Korskrets har totalt skickat 21 700 kronor.
TACK alla vänliga människor som hjälpt oss göra detta möjligt!
Genom RK:s vice ordförande Doris Elfström

Returadress:

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Ljustorps Trädgård
Våren är här!
Nu planterar vi penseér
och pelargonier i våra
växthus!
Tulpanbukett 59:Tel: 820 49 Öppet: Vard: 10-17 Lör: 10- 14

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Byggbutiken
Danielsson Byggare
EAB Norrland
GPS i naturturism
Hofmann tandläkare
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Lantnära boende
Leader Timråbygd
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Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Macken i Ljustorp
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop

Norrskog
PN Montage
Remax Mäklarna
Rogsta Gård
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Startgas
Timrå riksteaterförening
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Östlunds snickeri

