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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@ljustorpsbladet.se
Redaktion/skribenter
Sara Östman		
tel: 060-12 26 66
Olof Ulander 		
tel: 060-822 40
Torsten Byström
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Lena Liljemark
tel: 060-822 22
Tommy Klaar		
tel: 060-58 91 75
Frida Nygren		
tel: 070-171 89 69
Gästskribenter: Cecilia Englund, Torbjörn
Carlsson, Irené Ålander

röst

Ljustorps
sockenförening
Föreningen skall verka för att
skapa de bästa förutsättningar för
att leva och bo i Ljustorp!

Styrelse 2014

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

GLAD PÅSK!

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

Våren rycker fram med stormsteg. Snön
smälter bort och snart kommer tussiloLjustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se
gon att blomma. Livet snurrar fort nu
och innan vi vet ordet av är det sommar. Webbportal/Hemsida
Den 28 mars släcker vi ljuset för miljön!
portal@ljustorp.se
Mellan klockan 20.30 och 21.30 kan ni
mysa tillsammans i skenet från stearinljusen.Glöm sen inte att ställa fram
klockan innan ni går och lägger er.
Hemsidor
Natten mot söndagen den 29 mars byter
www.ljustorp.se
www.upplevljustorp.se
vi nämligen till sommartid.
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Jubel i bushen gör succé – igen.

F

redagen den 20 februari
slogs portarna åter upp på Ljustorps bygdegård för den femte
versionen av Jubel i bushen.
Den 30 personer starka ”Ljustorps kyrko- och hembygdskör”
och 4 mannaorkestern ”Late
night set” var redo för ännu en
stor utmaning att med en femte
uppsättning skapa en totalupplevelse för de 122 personer som
denna kväll köpt biljetter.
Jubel i bushen är Ljustorps svar på
Wallmans salonger, ett koncept där Herrarnas version av kalenderflickor som alla skall representera en sport. Patrik kom
artisterna uppträder på scen och i
klädd som representant för den ganska okända sporten kanothockey.
salongen, men också serverar sina Lena Sellstedt var mångdubbelar- En som inte syntes för publiken
gäster mat. Som vid tidigare före- betande husdoktor, psykolog, fest- var körledaren, Agneta Granlöf.
ställningar hade föreställningen fixare med mm. Lena sålde också Hon ackompanjerade kören och
ramats in i ett radioprogramformat, det förment hälsobringande vatt- skötte ridån iförd kraftiga handLjustorps radio. Konferencier eller net från Delldéns källa. Pjäsen skar, något som alla tidigare föreradiopratare var Viktoria Berggren var en travestering på Jens Nils- ställningar lärt henne. Kvällen gick
och Bernt-Olof Lundgren som också sons bejublade mångsysslare från fort och numren flöt fram med bra
hjälpte till att hålla stämning och Vinterfrossa 2013. Föreställningen tempo och ljudet med många jingtempo mellan numren med en och innehöll många bra sångnummer lar och ljudmiljöer fungerade perannan roande fräck historia.
från olika grupperingar som gav fekt, något som kraftigt bidrog till
Kören inledde föreställningen med
”Ljustorp, ljustorp” en egen text på
melodin ”New York, New York”.
Ens egna centrum är där man befinner sig och därmed var stämningen
satt, vi var i Ljustorp för hela slanten. Efter ytterligare lite sånger
och ”radioreklam” för bl a ”Ljustorps häleri AB ” som erbjöd ”Allt
det du saknar” var det dags för mat.
Under ledning av Anne Bredin bjöd
kören på potatisgratäng, marinerad fläskytterfilé och sallad. Några
som inte kände till Annes kapacitet undrade vilken cateringfirma
som lagat så god mat. Det märktes att kören skött servering av en
120-personers middag tidigare då
allt flöt utan problem under Anna
Erikssons överinseende.
Precis efter att huvudrätten intagits sjöng Madde Thunfors en lugn
egenkomponerad sång till eget
gitarr ackompanjemang. Bodil
Mattson sjöng ”Sakta vi går genom
byn” på melodin ”Sakta vi går genom
stan” ackompanjerad av Michael
Andersson. Det var helt klart att
vi var kvar i Ljustorp. Sedan följde
ett pärlband av sketcher och låtar
endast avbrutna av kaffe och en alldeles underbar citronpaj.
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skiftningar i stämningsläge från
lugna ballader till låtar som Blue
Hawaii. Starkaste publikreaktionerna kom från de mer burleska
numren och det var många. Carina
Frölander berättade med rakt
oskyldig stil om körens resa till St
Peterburg så att hon fick med sig
skrattarna, Lennart Tjärnberg försökte värva medlemmar till Senior
balettdans och fick oväntade intressenter. Herrarna ställde upp som
månadens dam och presenterades
i publiken och i en almanacka som
såldes efteråt.

Ulla-Britt Ulander, Madde Thunfors, Jeanette Nordin och Patrick
gjorde en sketch på temat bingo
och pensionärer som ulvar i fårakläder. Störst bifall fick ett sångnummer, ”Jag är från landet”, med Sven
Bredin och Patrik Norberg medan
Johanna Bergfors och Jeanette
Nordin dansade till på scenen och
längst ned i lokalen dansade åtta
av de kvinnliga körmedlemmarna.
Sven var klädd i blå hängselbyxor
utan skjorta och Patrik var klädd i
rutig skjorta och jeans med hängslen. Sålunda utstyrda sjöng de båda
väl kraftiga herrarna en lovsång till
landet. Publiken tände på alla cylindrar och gensvaret var enormt.

det mycket goda helhetsintrycket.
Ljud och ljus sköttes av Stefan och
Tommy Edström. Efter föreställningen blev det tillfälle till prat
och mingel. Nils-Åke Eriksson,
som sett alla tidigare versioner av
Jubel i Bushen, var helt begeistrad
och övertygad om att detta var den
bästa föreställningen, även personer i 20-årsåldern som jag pratade
med var mycket nöjda efter föreställningen.
Med denna framgång i ryggen
kommer säkert det duktiga gänget
tillbaka med ytterligare föreställningar. När kören avslutade sin
show tog Late night set över och
bjöd upp till två timmars dans.
Bert–Olof sa som radiopratare att
det nu var kvinnornas år. Jag tror
att han hade rätt men ändå fel, när
man ser vilka som stått för idé och
text. Det är Madde Thunfors, Sofie
Edström, Gunhild Nygård, Viktoria
Berggren och Katarina Bergfors.
Idel unga kvinnor; det är tjejernas
tid!
Text och bild: Olof Ulander

GLAD PÅSK
Abbas sill

Felix köttbullar
450 g

2 för 30:- 29,90:- st
Godis lösvikt

75,90:-/kg

Marabou Dubbla stycksaker

3 för 21:-

Påskmust
Nygårda

2 för 22:+ pant

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v 13-14 med reservation för slutförsäljning.

För mer erbjudande besök www.ljustorpshandel.se
Suzan och Anna-Greta hälsar alla hjärtligt välkomna!

Kostnadsfri hemsändning av
varor varje fredag.
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: ljustorp@naradej.se, webbsida: www.naradej.se
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Årets skidskoleavslutning

en 14 mars hölls den
årliga barnskidtävlingen på
hembygdsgården. Det är i
samarbete med hembygdsföreningen som skidtävlingen
ordnas. I år strålade barnen
i kapp med solen. Trots plusgrader så var spåren ganska
hårda. Från att i fjol bara
haft 15 startande så var det
nära på dubbelt upp i årets
skidtävling då det var 30
startande.
Christina Carlsson och GunMarie Forsberg var startansvariga medan Torbjörn Carlsson
var speaker. Nora 5 år från Alnön
blev först ut i spåret 300 meter.
Nästa startande gick ut 30 sekunder efter Nora. När barn från
7 år åkte blev spåren 800 meter.
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Inga rapporter om några hinder
förekom och barnen som kom i
mål hade alla ett leende på läpparna. Fanns dock dom barn som
var lite överladdade i starten
bl.a. Oscar Bergfors som gjorde
någon vurpa.
Även målgången kunde vara lite
pirrig, det märktes på Ella Forsbergs målgång då hon ramlade
ett antal gånger innan mållinjen
kunde forceras.
Väl i mål delades hembakade
bullar och saft ut till barnen som
gjort en hejdundrandes prestation ute i det soliga spåret. Som
vanligt så var det Inger, Märta,
Martin och Anita som bjöd
barnen på nygräddad våffla med
sylt och glass inne på Hembygdsgården.

Efter allt ätande så blev det då
äntligen dags för den efterlängtade pokalen och för barnen som
även deltagit i vinterns skidskola
med Åsa Eriksson i spets fick
även diplom. Tack för i år alla
barn hoppas vi ses nästa säsong.
Text: Irené Ålander
Bild: Zania Jonsson

Fotbollssektionen
Dam Tors 7/5 19.00 LjIF-Timrå2
Herr Fre 8/5 19.00 LjIF-SvartviksIF

Telefontiden är för
närvarande begränsad på
grund av sjukdom.
Dessa tider gäller:
Mån -Tis 9-11
Föreningens medlemsavgift 2015
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

Träningslokalen
Köp träningskort!
500 kr för ett helt år, medlemskap i föreningen obligatoriskt.

Innebandyn
Ljustorps skolas gympasal
6års-åk3 17.45-18.30,
åk 4-6 18.30- 19.15.
Finns det någon förälder eller annan vuxen
som är intresserad att vara med som ledare?

Årsmöte
29/3 kl. 19.00
Plats Bygdegården
Vi jobbar för att få en väl fungerande och
använd hemsida.
www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif

Kom och prova vår badtunna!
Locka vänner, familj eller arbetskamrater till en naturnära spaupplevelse och hyr vår vedeldade badtunna.
Hyra av IP
Servering, badtunna och bastu
1000:- upp till 8 peroner
1500 :- vid 9 och flera
Badtunna, omklädningsrum
och bastu 500 :Badtunna uppvärmd 800 :-

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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Jojjes godá godá zzoppa

en 16 mars var förskoleklass och årskurs 1-3
inbjudna till en musikteaterföreställning på Skönsbergs
folkets hus. Föreställningen
är ett projekt från Timrå
kulturskola där elever och
lärare samarbetar med Jojje
Wadenius.
Jojje Wadenius har tonsatt texter
av Barbro Lindgren och Kennet
Gärdestad. Föreställningen är
med barn för barn om barn och
utspelar sig på en bakgård i
Timrå, där vi får följa med på en
resa i deras fantasi. En av eleverna som såg föreställningen var
Emil Östman i åk 2. Här är hans
berättelse om dagen:
”Vi åkte buss till teatern. Det var
en stor buss som blev högre och
högre ju längre bak man kom. Vi
klev på bussen. Vi plockade upp

F

fortsatte det. Det handlade om
en bilresa. De skulle åka utomlands, men det blev inget för de
hade inget körkort. Sen åkte vi
hem och släppte av eleverna som
åkt med. Sen åkte vi hem till
våran skola och åt lunch.
Text & bild: Sara Östman

Solförmörkelse

redagen den 20 mars var
det partiell solförmörkelse.
Här i byn kunde vi beskåda
detta från strax före klockan
nio till ungefär tio över tolv.
Solen täcktes till ca 87 procent av månen skugga. Både
tiden och procenten som
täcks beror på var i landet
man befinner sig. Störst var
den i Lapplandsfjällen där
det var så mycket som 90 procent.
Men vad är det som händer
egentligen? ”Kort sagt månen
passerar framför solen (sett från
jorden). I praktiken står månen
mellan solen och jorden och
månens skugga träffar jorden.
Månens skugga består utav två
delar – nämligen halvskuggan
och den så kallade helskuggan,
som också kallas för kärnskuggan. I området som träffas av
8

några andra elever som inte fick
plats på den andra bussen. Sen
åkte vi till Skönsberg där teatern
låg. Sen tittade vi på teatern.
Den var väldigt rolig, jag skulle
gärna se den en gång till. Det var
väldigt bra manus och musik och
eleverna som spelade de var jättebra. De spelade musik och dansade och så pratade de lite. Så

halvskuggan kan en partiell solförmörkelse observeras, det vill
säga att solen täcks bara delvis
av månen och ljusstyrkan avtar
bara något. Först när en stor
del av solytan täcks (runt 80%)
då märks det tydligt att det blir
mörkare. I området där kärnskuggan passerar blir det mörkt
och en total solförmörkelse kan
observeras.”

Detta är den största solförmörkelsen på väldigt många år. Inte
förän den 12 augusti 2026 blir
det en solförmörkelse som är
ungefär lika stor, som vi kan se
här. Då kommer den att täcka
mellan 81% och 83% av solens
yta. Faktan är hämtad från
astroinfo.se

Text % bild: Sara Östman

Välkommen till Bygdegården
Seniorfika
Fredagar 10-12
Väkommen in!

Klippning
den 29/4
Bokning Marlene 0703375307

Telefontiden är för
närvarande begränsad på
grund av sjukdom.
Dessa tider gäller: Mån -Tis 9-11
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

Tjejträff
Torsdagar udda veckor
16.30 - 18.30
Har ni önskemål på aktiviteter
för kommande år hör gärna
av er till kansliet
tel: 060-82186

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 totalt 149 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,
ljud-anläggning, 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-tis 9-11 tel 060-821 86
bygdegarden@ljustorp.se
---------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg
Svante Jansson
Journummer: 072-705 79 43
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ByMacken tog plats på Leadergala!

eader Timråbygd skriver
på sin hemsida: Vår verksamhet håller på att avslutas och
vi är på väg in i en ny Leaderperiod då vi kommer att
gå ihop med Leader Mittland
och anta namnet Leader Mittland Plus.
Med anledning av detta anordnades en galakväll i Västansjölokalen den 24/2 kl 18. ByMacken
fick tyvärr ingen egen representant men Tina Tjärnberg
Forslund trippelrepresenterade
och Andreas Sjödin hade gjort
i ordning ett bildspel som Lena
Liljemark körde. Hans-Erik
”Hacke” Näslund har skrivit
”Slutrapport Entreprenörskap
i föreningslivet”. Det är i föreningen ”Leader Timråbygd”, och
i projektet ”Entreprenörskap i
föreningslivet”, som Bymacken
föddes. Glädjade är att, både vid
galakvällen och i slutrapporten

Reportaget i ”Företagsamma Föreningar”

så tar ByMacken stor plats. Vid
galakvällen
uppmärksammades några föreningar lite extra.
Bymacken fick reportaget i slutrapporten, i form av en tavla som
nu finns på Bygdegården.

Att ByMacken behövs och är värd
all uppmärksamhet bekräftas av
räkneverken. Siffrorna bredvid
är tillräckligt gamla för att det vi
i skrivande stund kanske redan
nått målet 500 m3.
För ByMacken Ljustorp Ekonomisk förening
Torbjörn Carlsson
Redaktionen hälsar att någon gång
mellan den 13-16 mars passerades
målet på 500m3!

!
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Gräsklippartraktor
11900:begr. antal

ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18
LUNCH 12.30-13.30
060-539055 / 070-5204914
Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk

VÄLKOMMEN IN!
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CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!

Centern och Centerkvinnorna hade sina årsmöten den 2 februari.
Inspirerade av artikeln i Ljustorpsbladet om Johanna Wicksells
nystartade tjejgrupp anordnades ett lotteri till förmån för hennes verksamhet.
Lotteriet inbringade 700 kr, som överlämnades till Johanna på Centerkvinnornas månadsmöte den 12 mars. Johanna berättade lite om sin tjejgrupp och deras aktiviteter. Pengarna
kom väl till pass för att kunna infria lite av flickornas egna önskemål. En viktig funktion
har gruppen som en prat-grupp och att man har en vuxen utanför familjen att vända sig till
med sina funderingar.
Johanna har också märkt behov av en killgrupp,
men utmaningen är att hitta en manlig ledare.
Tack Johanna, du är ett bra exempel på initiativrika
personer som gör vår landsbygd levande!

Ulla-Britt Ulander, ordf CK

Niklas Edén, ordf C

Norravägen 28, 856 50 Sundsvall Telefon 060-101492
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Pimpelfiske med PRO

en 5 mars ställdes färden,
med delar ur PRO Ljustorp,
mot Björköfärden i Njurunda.
12 fiskeentusiasmer samlades
kl. 7.00 på morgonen i Sörberge för avfärd.
Med Rolf Bolander i spetsen (som
även transporterade medhavda
sparkar i sin släpvagn), anträddes resan.
Via Sundsvallsbron och nya E4
kom vi så småningom till Pråmviken för urlastning.
Stålande sol och inga vindar
mötte oss, och med sparkarnas
hjälp på blankisen var vi framme
i ett ”huj” vid pimpelplatsen.

som bete fick alla sitt lystmäte
stillat i pimpelhålen.

dags för hemfärd. En härlig friluftsdag var till ända.

Storabborrarna nappar bästlångt ut på viken och det fick vi
erfara. Med maggots och mask

I det underbara vädret kom
kaffet och grillkorvarna till sin
fulla rätt. Vid tretiden var det

Israpportör Totte

Pettersson´s Fönstermakeri
och Byggnadsvård

Att ha ordning på fönstren
spar både miljö och plånbok.
Vi tillverkar, färgar, renoverar samt
restaurerar fönster och dörrar enligt gamla
och nya traditioner. Egen tillverkning av
linoljefärg samt kitt.
Pettersson`s Fönstermakeri &
Byggnadsvård
Mellberg 108
861 93 Ljustorp
Tel: 072-313 82 08
Innehar F-skattsedel.
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Gratis
offertering

karminkom.se

Upptäck
Skogsvinge™
PRODUKTEN SOM REVOLUTIONERAR DIN SYN
PÅ SKOGEN – FÖR ALL ÖVERSKÅDLIG FRAMTID!
Nyckeln till ett framgångsrikt skogsbruk är ett detaljerat och tillförlitligt beslutsunderlag.
Vår nya produkt Skogsvinge ger dig just det!
Genom att Skogsvinge är baserad på tekniken i luftburen laserskanning får du detaljerade
uppgifter om din fastighet, till exempel skogens tillstånd och markens beskaffenhet. Det ger
dig ett nytt perspektiv som gör att det i dag är både enklare och effektivare att vårda, bruka
och värdera skogen än vad det var igår. Med Skogsvinge får du den kunskap du behöver för
att kunna fatta rätt beslut – för både skog och plånbok.
Vill du veta mer om Skogsvinge och få möjlighet att se din egen skogsfastighet ur Skogsvinges
perspektiv, kontakta mig så bokar vi in en personlig visning.

Pehr Bodén
virkesköpare i Härnösand
tel 0611-444 91
pehr.boden@sca.com

www.scaskog.com
13

Ljustorpsminnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Linberedning runt 1920 i
Bredsjön. Linet rötades i
en surå eller annat lämpligt
vatten. Sådana platser var
Bild 10248
Spinning i Wikmans kök i Gällvik Från vänster Signe Wikman,
okänd, Petter Wikman, Kristine
Wikman, okänd, Kristina Persson Eden. Erik Pers mor sitter
med en haspel ( kugghjulsgrejen ) och garnvinda. Vanlig
verksamhet i alla kök, där man
kardade, spann och hasplade
upp garnet och sedan gjorde
nystan. När man hade vävt
sitt tyg så gällde det att också
sy kläderna. Bättre bemedlade
familjer hade en sömmerska
boende hos sig som bara sydde
kläder. Så hade också vissa
tider familjen Wikman.
14

Bild 10414

så viktiga att de ofta gjordes
till allmänning och sådana
finns fortfarande kvar som
bortglömda relikter på de

officiella kartorna. På bilden
schäktas linet innan det görs
klart för spinning.

15

Freaky Friday!

Sedan några år tillbaka träffas ett gäng glada barn och
vuxna varannan fredag kväll
i Bygdetorgets lokaler och
har aktiviteter för barn/ungdomar i åldrarna ca 7 – 12 år,
Freaky Friday.
Kvällens samling börjar alltid
med ”godishoppet” och att vi
sjunger lite och någon har en
berättelse med ett kristet innehåll. Till samlingarna har vi
ibland inbjudna gäster och den
senaste som besökte oss var
Roger Henriksson från Timrå.
Efter samlingen delar vi in oss
i olika grupper och spelar spel
eller idrottar i gymnastiksalen
och en grupp övar på dans. Under
åren har vi även haft grupper
med pyssel, bakning, bygga lego,
snickra mm. Kvällen avslutas
alltid med fika.

Vår pastor Bengt-Åke Bengtsson spelar schack med några
av barnen på Freaky Friday.

Freaky Friday, som verkar vara
ett uppskattat inslag för våra
barn, brukar ha ett 20-tal deltagare varje gång. Årets Freaky
Friday avslutning kommer att

hållas lördagen den 9 maj med
än så länge hemligt innehåll.
Ledarna för Freaky Friday
genom Siv Nordin.

Barnloppis
18/4 kl. 10-14 på Bygdegården.

Allt som har med barn att göra!
Kom och fynda inför sommaren
eller hyr bord a´ 50 kr styck och sälj.
Fikaförsäljning
För bord : Sara 070-5592797 Arrangör Bygdetorget
Har du tänkt på att renovera?
Passa på nu och utnyttja Rotavdraget.

AB
Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
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Ljustorps Baptistförsamling

BETEL, Edsta - vi vill vara en öppen gemenskap för din och bygdens bästa!
FRÅN PÅSK - VIA VALBORG, PINGST OCH TILL MIDSOMMAR
UPPSTÅNDELSENS, LIVETS OCH HÄNRYCKNINGENS TID
Vi inbjuder till många intressanta samlingar dit alla är välkomna.
Gudstjänster

Långfredagen 3/4 kl. 18.00 Nattvardsgudstjänst med Lovsång och undervisning,
Daniel Ernvik, Bengt Åke Bengtson
Lördag
11/4 kl. 18.00 Upptäckarbibelstudium, Bengt Åke Bengtson
Sšndag
26/4 kl. 11.00 SŒng- och musikgudstjŠnst. Mirjam och Tomas Lindberg mß.
Torsdag
14/5 kl. 09.00 Gökotta i Lövberg
Söndag
24/5 kl. 11.00 Undervisning och Lovsång
Söndag
7/6 kl. 11.00 Undervisning och Lovsång, Samuel Sköldö
Söndag
21/6 kl. 18.00 Sommargudstjänst med allsång. Bengt Åke Bengtson

Freaky Friday
Fredag
Lördag

17/4 kl. 18.30 - 20.00 Bygdetorget
9/5 Avslutning i Betel Edsta

Traditionsenligt ValborgsmŠssoÞrande 30/4
19.00 Gospel konsert med Prisma Gospel
20.30 Brasa och fyrverkeri, korv mm
22.00 Henrik Åkesson och lovsångsteamet

Gökotta i Lövberg 14/5 kl. 09.00
Återvändarhelg 6-7/6
Lördag
Söndag

6/6 kl. 18.00 Återvändarträff med Samuel Sköldö
7/6 kl. 11.00 Gudstjänst, Samuel Sköldö

KLÄDINSAMLINGEN TILL UKRAINAS BEHÖVANDE FORTSÄTTER
VI TAR EMOT VARMA, HELA OCH RENA KLÄDER 1:A MÅNDAGEN VARJE MÅNAD
MELLAN 18.00 - 20.00. Vill du stödja fraktkostnaderna för hjälpsändningarna använd
Pg 269356-2 eller Bg 5355-1123 märk med “UKRAINA”.

————————————————————————————————————————
Kontaktinformation: Pastor Bengt Åke Bengtson 070 3736055, Skype: bengt.ake.bengtson
www.ljustorpsbaptistförsamling.se
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Mjällådalens byalag
Mjällådalens byalags årsmöte i Viksjö bygdegård
den 9 mars 2015 kl. 19.00 Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar var det dags för val: Val av
ordförande för årsmötet: Sven -Erik Karlsson Val
av sekreterare för årsmötet: Jan Bengtsson. Ordförande 2 år Sven -Erik Karlsson omval, Kassör
Margareta Sandblom 1 år kvar, Sekreterare 2 år
Jan Bengtsson omval, Ledamot Sven-Erik Nordström 1 år kvar, Ledamot Reine Huatala 1 år
kvar, Ersättare 1 år Kjell Smedman, Ersättare 1
år Bertil Hagberg, Revisor 1 år Kennet Sällström,
Ersättare 1 år Majlis Smedman, Festkommité 1
år Harriet Sällström, Gunilla Rastberg. Sammankallande till arbete med broar o dyl. Kennet
Sällström. Efter valet bjöds vi på kaffe och jättegod macka och gobit, under tiden kaffet konsumerades kom berättartagen fram och många goda
historier drogs. Vi har bra gemenskap och trevligt
tillsammans. Med detta tackade ordförande oss
som kommit ca 20 medlemmar och vi skilldes var
och en hem till sig.
Mjällådalens byalag gm Majlis Smedman
Frågor angående Rökkåtan i Mjällå, kontakta

Ås/Lagfors byalag

Årsmöte den 12/4 kl.
14.00 Lokal växthuset
Tomatås. Information
om bla. bagarstugan och
andra aktiviteter. Fika
Alla hälsas
hjärtligt välkomna.

Jan Bengtsson tel, 060-84084

Bredsjön & Slättmons
byalag
Bli Medlem i
Bredsjön-Slättmon Byalag !
Se www.bredsjon.se,
Facebook - Sök Bredsjön
Eller ring Mats Jonsson 845 60

**********************
***************
Preparerat Skidspår Runt Sjön
- P Badstranden
Bastuudde, vedeladad går att
hyra även nu
-- OBS Glöm ej Bredbandsanmälan --
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Våra dialektord, T
Ur Bygd i förvandling, del III

tjå´rdda		

kölden

tjåít			

”tjåít e vär” ruggit väder

tjä´lke på		

envis upprepning

tjäll			

vävt tygstycke

tjä´xe			

tjata, gnata på någon

tjö´rka		

kyrkan

tjö´rrgåln		

kyrkogården

tjö´rveli		

tjock, otymplig

tócke hä´nna

sådant här

tog né		

”ta-bort”

tok-brúse		

tokstålle

Hej tomatvänner
Årets plantor har äntligen
landat !
Ändrade öppettider hos oss
F.o.m. maj -15
Odlingen och Café endast på
På fredag o lördagar 9-18

Ryds Glas
i Timrå AB

Bilrutor och
stenskottslagning

Tomat-ÅS o café Pomodoro
tel:060-81050

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

Telefon 57 64 20
Kaminer, tillbehör och skorstensförsäljning med eller
utan montering. Jag utför även skorstensrenoveringar.
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På skidor genom Ljustorps byar.
V

Medelpad classic ski genom en skidåkares ögon.

i står tätt tillsammans
bakom repet som skiljer fållorna åt. I första startfållan
står Jörgen Brink tillsammans med de åkare som är
tränade för att komma på
första till femtionde plats. I
andra fållan står alla vi glada
motionärer, som ser fram
emot denna 46 kilometer
långa tävling.
Det är nervöst och härligt pirrigt
i magen innan start. Jag tittar
lite på skidparen runt omkring
mig, där avslöjas om mina medåkare åkt något annat långlopp
tidigare. Klistermärken från
Vasaloppet, Öppet spår, Tjejvasan och Medelpad classic sitter
kvar på skidorna.
Starten går
Repen mellan fållorna lyfts och
vi skidar iväg. Första biten efter
starten bjuder på ett brant och
smal utförslöpa. Efter mina träningsturer under vintern vet jag
att i år är det smalare än vanligt
genom skogen den första kilometern. Vår speaker, Torbjörn
Carlsson har varnat för detta och
uppmanat alla åkare att ta det
lugnt och visa hänsyn. Loppet
avgörs ju inte under de första
kilometrarna, så alla åkare tar
det försiktigt. I år är det ingen
åkare som ramlar framför mig.

Att ramla själv eller
att någon ramlar
framför en åkare är
nästan lika krångligt. Ramlar du själv
så vill du fort undan
och upp för att inte
utrustningen
skall
gå sönder eller att
någon åker in i dig.
Om någon ramlar
framför dig gäller det
att snabbt få stopp
så du inte kör på din
medåkare och gör
dem illa.

Kända ansikten
Nu börjar det härliga!
Cecilia ivrigt påhejad av systersonen Aron Edén.
Åkarleden tunnar ut
kallhål. Men vad gör det när
sig när vi skidar upp
mot Mjösjön. Efter Mjösjön blir vädret är fint i övrigt och skidorna
det en härlig utförslöpa mot Lag- är rätt vallade. Uppe i Lövberg
fors där första vätskekontrollen står en stor hejarklack som ger
är. Flera kända ansikten möter oss åkare extra kraft över fälten
oss åkare med sportdryck och genom Björkom och Rogsta. I
vatten. Vid vägövergången står Öppom finns nästa grupp som
Ljustorps frivilliga brandkår och hejar på och det ger extra krafter
hejar på åkarna. Upp till Vålmy- till Hamre och den tredje vätsren är det en tröttande uppförs- kekontrollen. Frötuna och sista
backe men belöningen kommer vätskekontrollen i Lögdö pasi form av den långa utförslöpan seras innan det är dags för målned mot Ås och tävlingens andra gången i Bergeforsen. Nu är 46
välpreparerade och roliga kilovätskestation.
meter är passerade och jag längRätt valla
tar redan till nästa år i februari
I år var det kallt i starten och då då det är dags igen.
vet jag att första å-övergången
Extra kraft
innan Storvålen är ett riktigt
På varje vägövergång och längst
efter flera delar av spåret står
det ortsbor och hejar på oss
åkare. Det är tacksamt för varje
heja-rop ger lite extra kraft
under loppet. Arrangörerna och
alla de som arbetar för att få ordning på detta långa spår gör ett
fantastiskt arbete. Under tävlingsdagen finns det många som
hjälper till vid både start och mål
samt vid vätskestationerna. Jag
hoppas ni alla förstår hur glada
ni gör alla oss åkare som får tävla
genom vackra Ljustorp!

Vätskekontrollen i Ås, där många samlats för att heja fram åkarna.
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På skidorna – Cecilia Englund

Butiken är full med
vårnyheter!
Massor av plagg
högst 100 kr
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt Pensionärsrabatt

Öppet:

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

Välkommen!
Boule
Skönsberg
onsd. kl 12
Pubafton
Pubafton med trubadur.
24/4 kl. 18.00
Bygdegården

Hembygdsföreningen
i Ljustorp
Våren har kommit till Ljustorp!
Så fortsätter våra arrangemang,
med en teaterföreställning
på Bygdegården den 26 april kl. 15,00
Friteatern med
” Hoppsan nu lossnade ratten också”.
Samarr. med Timrå teaterförening.
Sedan blir det Valborgsfirande som vanligt, med
kören, prästen med talet till våren, servering och
brasa. Början börjar kl. 19,00.
Den 16 maj kl. 12,00 då kommer motorveteranerna med sina gamla fina bilar, vi serverar
grillbuffé samt kaffeservering.

Utflykt

Välkomna till våra arrangemang!

Som vanligt kommer vi att annonsera i dagspressen om de
olika aktiviteterna. Är du inte medlem eller funderar du på
att bli det? Besök vår hemsida på PRO Ljustorp eller ring Alice
Berg på tel: 57 96 04 eller 070-229 47 03 så får du mer information om verksamheten.

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se
070-6145464
www.ulander.com/ljustorp/

den 26 maj
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Byar i Ljustorp

Under denna rubrik samlas information om vem som bodde var, historier
och kartor som visar var historiska
lämningar av olika slag finns.
Livet i de olika byarna har alla
påverkats av händelser ute i den
stora världen. Sådana händelser
redovisas under rubriken ”Byge-

Björkom
By namn
1409 skrevs bynamnet som Biaerkönne och 1545 som Biörkom.
Forskarna tror att förleden av
namnet är björk och att det avser
en björkäng med rikligt gräsbete.
1535 fanns en bonde i byn, som
hette Jon Sönnessom (20 mål) ägde halva byn. Jon är 1543 kvar
som bonde tillsammans med Erik
Andersson (15 mål).
Älvsborgs lösen 1571
De båda bönderna taxerades
enligt följande: Jon Persson 2½
lod silver, 10 mark i pengar,
1½ lispund koppar, 6 kor, 3 får,
1 svin, 1 sto, som tillsammans
värderades till 100 mark 10
öre. Lasse Ersson hade 5 mark
koppar, 6 kor, 1 får, 1 sto som
sammantaget värderades till 68
mark 1 öre.
Älvsborgs lösen 1613
Erik Jonsson med 32 mål betalade extraskatten och kostade
dessutom på sig en piga. Gulle
Olsson (14 mål) var blind - flyttade 1614 till ett hemman i
Lövberg efter sin fader. Jordbruket i Björkom lämnades öde.
Erik Olsson (25½ mål) noteras
i skattlängden som utfattig och
förlamad. 1618 fick han ekonomisk hjälp med skatten av Nils i
Järvik på Alnö.
1760 fastställdes gränsen mot
Indal.
Två intressanta iakttagelser kan
noteras. Efter Ålbäcken från
Råggie sjön - Röje sjön - på gränsen mot Lövberg har lantmätaren
markerat en gammal sågkvarn
med ett ålhus strax uppströms
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mensam historia” som är värdefull
att läsa innan varje by studeras.

Uppgifterna bygger på gamla skattelängder från som tidigast 1500talet, lantmäteriförrättningar från
1700-talet samt andra dokument,
som belyser livet och levnadsförhållanden för dem som bodde i byarna.

sågen. Gränsstenen intill kallades för Sågbacksten. Vid fortsatta
efterforskningar kan noteras
att sågen fanns där 1717 enligt
ett syn och delningsbrev, som 2
jordmätare från Selånger gjort.
Sågen är en av de båda äldsta
vattendrivna sågarna i Ljustorp.
Se hembygdsföreningens häfte
om sågar i Ljustorp. Efter Röjesjön finns en gammal odlingsmark
inritad, som kallades godset.
Denna beteckning användes på
odlingar som övergivits.
Skogsmarken skiftades 1790
4 bönder delade nu på byns
mark. Ett båtsmanstorp avstyckades efter bygränsen mot Prästbordet där inägorna och skogen
möts. En gammal upparbetad
plats för kolning hamnade nu
på ett enskilt ägt skifte. Den
som brukat platsen fick fortsätta
som tidigare. Ännu i dag finns
den kvar - många kolningar på
samma plats har skapat en 1
meter hög bädd av kolrester och
stybb. Nu har räven övertagit
den och använder den som lya.
Moria
Detta obegripliga namn har förvånat många ortsbor. Varifrån
kommer det? I beskrivningen av
storskiftet får vi förklaringen.
Det var morenen efter ån som
under årens lopp förvandsskats
till Moria. Renen känner vi till
från dikesren och mo är jordmånen. Under flera generationer
bodde barnmorskan här. Ljustorps första telefonväxel installerades hos barnmorskan år 1900,
då vi fick den första direkta telefonkontakten med Sundsvall.
Växelstationen hade 8 abonnenter.

Under 1500-talet utgjordes befolkningen i huvudsak av markägande
bönder. En och annan arrendator
eller landbo kan man hitta i skattlängderna. Inte förrän i slutet av
1700-talet dyker torpare upp bland
skattebetalarna. Några få knektar
bodde i Ljustorp innan båtsmanssystemet infördes under 1640-talet.

Järnboden
Järnboden låg efter sockenvägen, innan den passerade Ljustorpsån. Boden användes som
omlastningsplats för järntackor
från Lögdö bruk och stångjärnssmide från Lagfors bruk. Transporterna klarades under en dag
- inga övernattningar och inga
resor utan last!
Laga skifte 1846
Laga skifte 1846 omfattar 7
bönder, 2 båtsmansställen och
9 torp. Efter ån hittar vi Lappnäset, som fanns redan 1799.
Lapparnas vistelser i Ljustorp
har mycket gamla anor. Näset
har troligen varit en uppehållsplats för samer. Under 1900talet berättas att lappar höll till
efter ån och gjorde kvastar. Kan
denna sedvänja ha sina rötter
från 1700-talet? Platsen ligger
intill ån med gott om björkris!
Alldeles intill detta näs ligger
Laxgårdsnäset eller Laxstakagårdsnäset. Med hjälp av stakar,
som sattes ner i åns botten,
leddes fisken in i fiskhuset eller
laxgården. Endast en del av ån
fick stängas av, eftersom Ljustorps å enligt gamla domar var
”kungsådra” d v s kungens skattevatten. Det var den stridaste
delen av ån.

Texten är hämtad från Hembygdsföreningens sida
ulander.com/ljustorp/
Där finns mer information och
bilder.

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

Anhörigcenter i Timrå
- För dig!

Om din livssituation känns svår eller förändrad, på grund av att någon i familjen eller i din
vänkrets har drabbats av sjukdom. Eller om du
vårdar en långvarit sjuk eller funktionshindrad
anhörig hemma, då finns ett anhörig/närståendestöd att tillgå genom komunens anhörigcenter. Det kan vara svårt och kännas jobbigt att ta
kontakt, angående den som står en nära, men
gör det! Det känns alltid bättre när man får dela
sina funderingar och tankar med någon.
Här finns vi!
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson nås på telefonnummer 060-163492. Anhörigcenters träfflokal finns på Köpmang. 27 (tillsammans med
Yrkesakademin.)
Vi har måndagsträffar med olika aktiviteter mellan
klockan 13-15. Programblad finns på lokalen och
komunens webbsida www.timra.se, samt annonser av aktiviteter i båda dagstidnigarna.
Ansvarig för måndagsträffarna:
Christina Nordqvist
Telefon 073-275 13 01
christina.nordqvist@timra.se

Martins service
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR
070-673 06 09

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

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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Lätt

5
4 3
4
7
7
1 2
8
3
9
1
6 1
5 4
5
4
9
6
8
4 7
2
8
4
3 7
2
6

Stor som liten,
gammal som ung.
Vi vårdar tanden i din mun.
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Saras påsktårta

14 portioner
1 msk smör
2 msk ströbröd
4 ägg
3 dl socker
3 dl mjöl
2 tsk bakpulver
1 dl kakao
100 g smält, svalnat
smör
Chokladmousse:
2 dl grädde
Gör så här:

UGN: 200 grader

Tid: 1 timme

200 g smält mörk choklad
2 ägg
1 dl socker
Bärfyllning:
2 dl hallonsylt
Glasyr:
200 g mörk choklad
50 g smör
1 dl grädde

Smörj och bröa en form med avtagbara kanter. Vispa ägg och
socker pösigt. Tillsätt mjöl, bakpulver, kakao och smält smör.
Blanda väl och häll i formen, grädda mitt i ugnen i cirka 25
minuter. Lossa kakan ur formen och låt svalna.
Chokladmousse
Skiva kakan till tre bottnar. Vispa grädden till chokladmoussen
och blanda med chokladen. Dela äggen i gulor och vitor. Vispa
äggulor och socker pösigt. Vispa äggvitorna till fast skum.

sist ner de vispade vitorna. Bred sylten i ett tunt lager underst
på den ena botten och sedan moussen ovanpå. Gör likadant på
den andra botten och lägg på locket.
Glasyr
Smält chokladen till glasyren och blanda ner smör och grädde.
Bred över tårtan och ställ den kallt, gärna över natten. Garnera
gärna med marsipantuppar och kycklingar eller marsipanrosor.

Blanda försiktigt chokladsmeten med äggulesmeten och vänd

Chokladskålar med påskig marängsviss
TID: 30 minuter + 1 timma att stelna

8 portioner

300 g mörk choklad
8 runda eller avlånga ballonger
1 liter vaniljglass
40 maränger
2 dl chokladägg

Gör så här
Bryt chokladen i mindre bitar och smält i en skål över vattenbad.
Blås upp 8 ballonger lite grann. Doppa toppen av ballongen i chokladen tills den är täckt av ett jämnt lager
choklad. Se till att chokladen inte är för varm så ballongerna smäller.
Ställ ballongerna med chokladen uppåt i varsitt glas eller skål och låt stelna något. Innan de stelnat helt, ställ
ballongerna med chokladen ner på ett bakplåtspapper så det blir en platt botten till skålen, så att den inte
välter. Låt chokladen stelna helt i ca 1 tim.
Sätt en tejpbit på ballongen och stick ett hål med en nål (så luften får pysa ut) och ta bort ballongen från
chokladskålarna.
Fyll skålarna med glass, maränger och chokladägg.
Recepten är hämtade från coop.se
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Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.
Har för det mesta ett glatt humör
Humana priser F-skatt finnes

Ring för förslag
070-365 09 16

Sussie heter jag och jag har jobbat sedan
2000 på olika salonger i stan. Jag älskar
mitt kreativa yrke och nåt som ligger mig
varmt om hjärtat är färg och folieslingor.
Jag kommer att finnas på båda salongerna.

Birsta Cupolen
BIRSTA Tel. 52 52 55
www.harlinjen.nu
Maggan, Mickis, Annica, Pernilla, Maria och Sussie

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

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

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
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Mars

Aktiviteter i Ljustorp April-Maj

Lör 28 kl. 13.00
Patron ur!
Ljustorps församlingshem
Ljustorps församling

Lör 18 kl. 10-14
Barnloppis			
Bygdegården
Bygdetorget

Lör 9
Freaky Fridayavslut
Betel				
Lj. baptistförsamling

Sön 29 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Ons 22 kl. 12.00
Mitt på dagen träff
Ljustorps församlingshem
Ljustorps församling

Sön 10 kl. 11.00
Familjegudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Sön 29 kl. 19.00
Årsmöte
Bygdegården			
Ljustorps IF

Fre 24 kl. 18.00
Pubafton			
Ljustorps Bygdegård
Ljustorps PRO

April

Tors 2 kl. 19.00
Skärtorsdagsmässa
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Fre 3 kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Fre 3 kl. 18.00
Nattvardsgudstjänst
Betel				
Lj. baptistförsamling
Mån 6 kl. 12.00
Söndagsgudstjänst
Ribodarnas missionshus
Ljustorps församling
Tors 9 kl. 19.00
Månadsmöte		
Prel. Lj. Bygdegård
Centerkvinnorna
Lör 11 kl. 18.00
Upptäckarbibelstudium
Betel				
Lj. baptistförsamling
Sön 12 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Fre 17 kl. 18.30
Freaky Friday
Bygdetorget			
Lj. baptistförsamling
28

Sön 26 kl. 11.00
Musikgudstjänst
Betel				
Lj. baptistförsamling
Sön 26 kl. 15.00
Teater			
Ljustorps Bygdegård
LjHembsför./Timrå teaterför
Sön 26 kl. 18.00
Gudstjänst			
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Ons 29
Klippning
Bygdetorget			
Bygdetorget
Tors 30 kl. 19.00
Valborgsmässofirande
Hembygdsgården
Lj. försam, Lj. Hembygdsför
Tors 30 kl. 19.00
Valborgsmässofirande
Betel				
Lj. baptistförsamling

Maj
Tors 7 kl 19.00
Hemmamatch Damer
Ljustorps IP
Ljustorps IF
Fre 8 kl 19.00
Hemmamatch Herrar
Ljustorps IP
Ljustorps IF

11 Stoppdatum
Tors 14 kl. 08.00
Gökotta
Sockenstugan
Ljustorps församling
Tors 14 kl. 09.00
Gökotta
Lövberg			
Lj. baptistförsamling
Lör 16 kl. 12.00
Motorveteranersdag
Hembygdsgården
Lj. Hembygdsförening

22 Nästa Ljustorpsblad
Regelbunden verksamhet
Mån kl. 10-12
Öppet kyrkis
Lj.Församlingshem		
Ljustorps församling
Mån kl. 18.30
Stickcafé
EAB´s lokaler Fuske		
Lj. baptistförsamling
Tis kl. 17.45-19.15
Innebandy
Gympasalen
Ljustorps IF
Tors udda v. kl 16.30- 18.30
Tjejträff
Ljustorps Bygdegård
Johanna Wicksell
Fre kl. 10-12
Seniorcafé
Bygdetorget

UPPTÄCKARGLÄDJE.
UPPKOPPLAT OCH
AVKOPPLAT.
Med en fiberanslutning tar du avkopplat del av hela
världen med internet, tv och telefoni i högsta fart.
Besök servanet.se för att få veta hur du
fiberansluter dig för framtiden.

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

Lövbergs B&B

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

www.naturskyddsforeningen.se
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Telefonnummer

Ljustorps information

Service

Ljustorps Handel		
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi 		
Idrottsföreningen		
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret		
Ljustorps brandkår		
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.
Kanotuthyrning
Lj. Bygdegård		
Kanontuth. Bredsjön
Bokning vildmarksudden
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

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

Ljustorps Handel
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15
Ljustorps Trädgård
Vardagar 9-19, Lör & Sön 9-15
Bygdetorget
”Öppet” skylt.
Butik Bror Annasdotter
Ring för bokning 070-298 31 84

0730-944 944
070-218 80 69
070-218 80 69
060-810 50
060- 612287
070-298 31 84
060-16 34 52
060-16 34 52
060-16 34 68
073-274 84 56
060-414 20
073-077 71 58
060-16 32 37
060-16 32 42
060-16 34 69

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
Post: Ica Sörberge		
Polisen Timrå		
Länsstyrelsen		
Färdtjänst			
Pastorsexpeditionen

30

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
060-57 90 30
114 14
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20

6
2
9
8
5
3
1
7
4

8
3
7
1
4
6
9
2
5

Facit

4
1
5
2
7
9
6
3
8

3
4
1
6
8
7
2
5
9

7
8
2
3
9
5
4
1
6

9
5
6
4
2
1
7
8
3

1
6
8
9
3
2
5
4
7

2
7
3
5
6
4
8
9
1

5
9
4
7
1
8
3
6
2
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Returadress:

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Ljustorps Trädgård
Våren är här!

Nu planterar vi
penseér och
pelargonier i våra
växthus!
Tulpanbuketter!
Tel: 820 49 Öppet Vard: 10-17 Lör: 10-14

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Danielsson Byggare AB
Däckterminalen
EAB Norrland
Hofmann tandläkare
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Kaminexperten
Karah smycken & design
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps församling
Ljustorps Handel
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Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop
Naturskyddsföreningen
Norrskog
Petterssons fönstermakeri
PN Montage
Ryds Glas i Timrå

SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
TomatÅs
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren
Öbergs trä & tyg HB

