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Redaktionell information

LJUSTORP
En GNISTRANDE
Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69
Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors:
Göran Andersson 		
tel: 060-845 12

landsbygd

Tidningsinformation
Nästa tidning 13/8

Stoppdatum den 1/8

Lagfors, Åsbacken,
Lea Hörnström 		

tel: 060-810 50

Fuske:
Fuske byalag 		

Prenumerationer

tel: 060-810 51

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

Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom:
Kjell Sjödin 			
tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen:
Hans Öberg 			

tel: 060-57 56 26

Lögdö, Riibodarna:
Björn Andersson 		

tel: 060-820 74

Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget:
Pernilla Sjöström 		
tel: 060-824 34
Öppomsvägen, Hamrevägen:
Erland Nordström 		
tel: 060-823 19
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv:
Mikael Forslund		
tel: 060-831 17
Åsäng mot Viksjögränsen:
Mjällådalens byalag mobil: 0737-28 25 08
Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

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.

Ljustorpsbladet
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Ges ut av: Ljustorps socken ekonomisk förening
Org nr: 76 96 00-9476

Ansvarig utgivare
Lena Liljemark
tel: 060-822 22

Besöksadress:
Postadress:
		
Telefon:
e-postadress:
		
Webbadress:
		

Redaktion/skribenter

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

Sara Östman		
Olof Ulander
Torsten Byström
Lena Liljemark

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

Gästskribenter:
Lennart Tjärnberg, Vivianne Nyman

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

Föreningsstämma

Styrelse 2010

Niclas Andersson, ordf
Lena Liljemark, vice ordf
Ulf Nilsson, kassör
Sara Östman, sekr
Victoria Rosengren
Kjell Rastberg
Vivianne Nyman
Suppleanter:
Björn Andersson
Lill Wiklund

29 juni klockan 19.00 Bygdetorget
Alla vamt välkomna, ordinarie årsmötespunkter och stadgeändring där vi
tar med Lögdö vildmark som område för
föreningens verksamhet.

Årsavgift

Enskild: 75:Familj: 100:Organisation: 200:--------------------------

Insats

Öppet hus !

21 maj klockan 9-14 med underhållning
på kvällen. Se annons sid 4 för mer
information.
Öppet hus har blivit vår ”Ljustorpsdag” där
vi visar upp för besökarna allt vad bygden
har att erbjuda. I Ljustorpsbladet kan ni läsa artiklar om aktiviteterna.

Enskild: 100:Organisation: 300:-------------------------Insatsmedlemskapet är
personligt och betalas
en gång, sedan tillkommer årsavgiften varje år.

Kontakt

Nytt för i år är att Bredsjön och Butik
brorAnnasdotter deltar. Vi har utökat
satsningen på marknaden.
Vi har underhållning och vi har en
LOKALBUSS hela dagen :)

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

Vindkraftetablering

Bygdekontoret
Boka tid för möte
bygdekontoret@ljustorp.se

Vi har haft 2 stormöten, ett med allmän
information och ett med inriktning på
Bygdepeng.
Det har kommit ytterligare en aktör som
vill bygga 20 vindkraftverk öster om Laxsjön. Mer information kommer.
http://www.ljustorp.se/vindkraft/

Bygdekontoret har flyttat
Vi finns på Bygdetorget i Bygdegården.
Välkomna att besöka oss

Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor

www.ljustorp.se
www.upplevljustorp.se
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Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Var med på våra andelsspel från Svenska Spel!
CocaCola,
Fanta, Sprite
1,5 l

2 för 28:-

Kakor

Singoalla och Ballerina

2 för 30:-

+ pant

Morsdag 29/5
Kort och
Lottpaket

Ekologiskt erbjudande!
Pigghamskinka 100 g
Rökt eller kokt

19.90/ frp.
Ord. pris: 75,80:-

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v. 21-22 med reservation för slutförsäljning

Vi har grillkött till grillen!
Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

OMBUD FÖR

Vi har metmask
för fisket

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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Anna Sandström f. 281115
Uppväxt i Edsåker med föräldrarna Ester och Valentin Persson. Anna var en av 6 syskon.
Äldst var Enar som omkom vid
en olycka i Svartviksfabriken
1942. Näst äldst Gladys som
också är avliden. Hon var bosatt
i Häre och gift med Olle Boström.
Martin är såväl borta, en profil
som många kommer ihåg i samband med mjölkleveranserna till
NNP från bönderna i Ljustorp.
Anna var nummer 4 i syskonskaran. Elsy är bosatt i Gnarp och
är 2 år yngre än Anna. Slutligen
Tord som omkom vid en tragisk
olycka intill Timrå järnvägsstation. Föräldrarna idkade
jordbruksverksamhet. 8-10 kor
och en häst inrymdes i ”fängset”. Omodernt och jobbigt, men
alla i familjen drog sitt strå till
stacken. Då fanns Edsåker skola
(numera Bergfors storjordbruk).
Där
avklarades
skolgången
under Alida Berggren och Aina
Bodins ledning, som Annas
lärare. Efter skolan och fram till
giftemålet, bistod Anna i hemmet
och jordbruket med allehanda
sysslor. Gifte sig 1948 vid 19 års
ålder med Olle Sandström från
Sanna. Deras kärlek uppstod bla
vid biobesöken i Åsängslokalen
och kanske vid någon svängom
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på dansbanan på
Frötunaåsen. Det
blev flytt till Sanna
där Olle övertagit
jordbruket av föräldrarna. Arealen
utökades och Anna
blev bondmora på
riktigt. Makarna
skötte
driften
själva, och det var
mycket
arbete.
Mjölkhanteringen,
där
krukorna
skulle forslas fram
till stora vägen och
det var betungande. Endast vid
höbärgningen anlitades hjälp. Men
Anna och Olle
begåvades med 4
duktiga söner och
det underlättade
bördorna
efterhand de växte upp.
Bert-Olof, Lennart,
Kent och Jan, driftiga killar i dagsläget med egna
företag. Jan tog över jordbruket
så småningom och bildade egen
familj. Så 1991 flyttade Anna
och Olle till Åsäng i en fastighet
som förvärvats av Svea och Erik
Hamrin. Tyvärr insjuknade Olle
och avled år 2000. Som änka bor
Anna kvar i fastigheten i Åsäng.
Stortrivs gör hon och aktiverar sig genom medlemskap i
pensionärsföreningen Höstsol,
och sedan lång tid tillhört centerkvinnorna i Ljustorp. Följer

vintersporten i TV. Skidåkning
fascinerar henne. Blomprakten visar ett annat intresse som
idkas. Anna genomgick en hjärtoperation för 3 år sedan (bypass),
och är återställd numera. Barn
och barnbarn kommer med
jämna mellanrum och hälsar
på. När andan faller på, rattar
hon sin Toyota Corolla, för upphandling eller besök hos vänner
och närstående. Lika fräsch nu
som när hon och Olle var aktiva i
dansklubbens dagar.

Torsten Byström

”Fullt Ös”

Fotbollssektionen
Ljustorp IF´s hemmamatcher i
Div 4 Medelpad våromgången
2011

spelar på Björkängen

Lördagen den 16 juli kl 21
Medlemmar 150 kr
Biljetter kan köpas på Ljustorps Handel.
Mer info se kommande affischering.

Tisdag 24 maj Svartviks IF 19.00
Tisdag 31 maj IFK Timrå 19.00
Tisdag 14 juni Ånge IF 19.00
Tisdag 21 juni Östavalls IF 19.00

Bilbingon har
börjat!

Tisdag 2 augusti Lucksta IF 19.00
Mottagning av metallskrot!
Järnskrotsin-samlingen har kommit
igång! Containern finns återigen på
plats! Stöd vår verksamhet och lämna
till containern på IP.

Torsdagar 18.45
Kasssan öppnar 17.30

HJÄLP SÖKES!
Vill du hjälpa till med bilbingon? Baka till matcher och
cuper? Hör av dig till Marlene på Bygdetorget eller ring
82186, 070-337 53 07

					
Föreningens medlemsavgift 2011
Medlemsavgiften betalas in på
Ungdom tom 20 år
75 kronor
bankgirokonto 5808 – 0029
Pensionärer		
75 kronor
Namn, adress och hela personnumret.
Vuxen			
100 kronor
Familj			
200 kronor (gäller personer boende i samma hushåll)

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-Fre 8.00-11.00
Tel: 060-821 86

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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Det är också första
året som Bredsjön/
Slättmons byalag är
med på Öppet Husdagen. Det kommer
att hålla till på Bredsjöns badstrand. Du
kommer att få möjlighet att prova på
kanoting eller ta en
tur med flotten och
åka ut på udden.
Där kan man köpa
sig lite förtäring i
form av kaffe och en
varm smörgås. Är
man frusen av sig
kommer bastun att

Eldfängt i Bredsjön

vara uppvärmd och
fiskestugan kommer
också att vara öppen.
Lokalbussturen
kommer att starta
här klockan 9 för de
Bredsjöbor som vill
ta sig en titt på de
andra aktiviteterna.
Den kommer sedan
tillbaka klockan 11
och klockan 13. 13.15
ska
eldslukaren
Khan att uppträda.
Han kommer att ge
en
nervkittlande
show på ca 15 minuter. Missa inte detta!

Jag hoppas att det
ska komma Bresjö/
Slättmobor och stolt
visa upp för alla tillresta allt vi har i vår
by! Och självklart
att alla ska få en fin
dag i Ljustorpsbygden med kanonväder, säger Victoria
Rosengren,
sekreterare i byalaget.
Kom till oss ”bortom
bråttom” i Bredsjön/
Slättmons byalag!

Uppför en backe i Ås

Jaques Brel har inspirerat Claes Eriksson i Galenskaparna After Shave att skriva en låt i Brels stil.
Det blev då låten UNDER EN FILT I MADRID. Efter att ha sjungit och spelat igenom stycket kom
jag fram till att det fanns ett behov av att göra en lokal version av låten i Ljustorp. Därvid kom texterna att nedtecknas från Jaques Brels tänkta rundresa i Ljustorp av Lennart Tjärnberg. Melodi:
Under en filt i Madrid etc.
Uppför en backe i Ås - där tränar en gubbe sitt flås
Han vill förminska sitt krås - på motlutet uppe i Ås.
I Frötuna blir man så säll – då månljuset lyser en kväll
Romantiken kan ej gå fel - även då man inte har el.
Här i byn finns ABSOLUT - det fogden tar skatt på tillslut
Inom Ljustorp kan vi ha fest – även om det luktar jäst.
I Fuske man spelar på häst – som skrittar och ej går som bäst.
Så flög slantarna därmed sin kos – man firade därför bara med mos.
I Edsåker skiner solen var kväll – elnotan är därför snäll.
Det hörs därför, inget gnäll – där spelas på dragspel och Bolinder Munktell.
På IP alla kan se – då fotbollen träffar brevé
Trots att man springer som ett ”jehu” – hamnar man ändå i division- sj.- - - 4.
Lennart Tjärnberg

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

Invigning Bygdetorget
21 maj kl. 10.00

Besök oss och se våra fina lokaler!
Kom och ät en bit smörgåstårta och
gör er hemmastadda redan nu!
Marlene och Sara hälsar er
varmt välkomna.
Nu är våren äntligen här
och årets uthyrning av

KANOTER
har kommit igång.

Pris: 300 kr inklusive paddlar,
flytvästar och frakt.
Priser för lägret se vår hemsida
www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif
eller ring Svante: 0730-944 944

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 140 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 cermonier.
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
ljustorpsif@telia.com

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-fre 8-11 tel 060-821 86
ljustorpsif@telia.com
-----------------------------------Anläggning
Vaktmästare 070-28 83 147
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Aktiviteter under dagen
Trollkarlen John Le Clues

Trollkarlen John
Le Clues kommer
att hålla två closeup föreställningar
där han kommer
att trolla med
kort. Publiken får
samlas i en halvcirkel runt ett
bord, så det gäller

att vara på plats i
tid om man vill se
ordentligt.
Föreställningarna
är
ungefär 20 minuter. Han kommer
också att ha två
trolleriskolor för
barn. Längden på
dessa är ungefär

20 minuter. Trolleriskolorna kommer
att hållas inne på
Bygdegården. För
de minsta barnen
kan tricken vara
lite för svåra. För
exakta tider se
annonsen på sidan
4.

Provsmakning i Mjällådalen

Vid rökkåtan i Mjällådalen
efter väg 331 kan man stanna
till och få provsmaka på olika
rökta produkter. Det är byalaget som förevisar sin fina
rökkåta som är flitigt använd.
Medans man låter sig väl
smaka kan man få information om de stigar som finns
i Mjällådalen. Under dagen

kommer en vårsvampsinventering pågå och det är
Naturskyddsföreningen som
arrrangerar den med Elisabeth Nilsson som guide. Vill
man följa med så är det samling 9.30 vid Däckia i Stavreviken för samåkning.

Lokalbuss dagen
till ära!

För att underlätta med parkering så kommer det under
dagen att gå en buss mellan
de olika aktiviteterna. Det
är Lage Sjöstöm som sitter
vid ratten. Han tycker att
det ska bli roligt och hoppas
att många kommer att åka
med. För de som inte bor i
byn är det ett utmärkt tillfälle att se lite mer av vår
vackra dalgång. En tur med
Lage kommer att vara gratis.
Första turen kommer att gå
från Bredjöns badstrand
klockan 9.00. Turen gör stopp
på Tomat-ås, Butik BrorAnnasdotter, Ljustorps kyrka,
Bygdegården,
Ljustorps
Trädgård, Sanna och rökkåtan i Mjällådalen. Där vänder
bussen och kör samma slinga
tillbaka. Sista turen avgår
från Mjällådalen klockan 14.
För hela turlistan se annons
på sidan 4.

Butik BrorAnnasdotter

För första året ska Vivianne Nyman ha öppet i
sin butik Bror Annasdotter. Där har hon är ett
blandat utbud med keramik, stickat, lapptäcken,
broderat, ljus, smide, vävt
och foto. -Det ska bli kul
att vara med och få visa
min lilla butik. Jag förvän-

tar mig att det kommer
mycket folk även icke Ljustorpare så vi får visa upp
vårat vackra Ljustorp och
alla smultronställen som
finns, säger hon. Tar du
en tur med bussen stannar
den vid butiken.

Köp 2 st Matrix
Desing Puls och
få hörlurar
så långt lagret räcker

Vårgatan 21
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CENTERN OCH CENTERKVINNORNA

Efter utgången av valet förra året är Centerns representation i
kommunfullmäktige och styrelser och nämnder mindre än
tidigare. Dessutom tappade vi oppositionsrådsposten till
moderaterna. Vår nestor på den posten Lars-Erik Nordin har
även valt att helt lämna politiken. Centerns ledamöter i fullmäktige 2010-2014
är: Anita Wiklander(Söråker), Niklas Edén (Ljustorp), Anita Hellstrand (Timrå),
Maria Fahlén (Timrå) alla ordinarie ledamöter. Ingvar Smedjegård (Timrå) och
Pernilla Forsberg (Timrå) är ersättare.
Hjärtstartarinsamlingen är nu (1maj) uppe i 16 912 kr. Ett stort tack till
Ljustorps PRO och Sockenföreningen! Målet är 20 000 kr.
Når vi dit under sommaren?
Utflykt mot hemligt mål sö 10 juli
Glöm inte Centerherrarnas alltid lika trevliga sommarutflykt!
Samling kl 18 vid Bygdegården. Medtag fikakorg och glatt humör!
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Lantnära boende i Timrå

C

Leaderprojekt som jobbar med att starta upp stugförmedling

brandvarnare, berättar Christina. Sen hoppas vi ju att alla
står för ett bra värdskap, vilket
vi också kommer att lägga vikt
vid, lägger hon till.

hristina Arebratt arbetar
sedan februari deltid med att
försöka få igång en stugförmedling i Timrå. Satsningen
är ett Leaderprojekt med
syfte att utveckla turismen
och landsbygden i Timrå.
Den stugförmedling som håller
på att skapas kommer att marknadsföra, sälja och agera som
bokningscentral för alla som vill
hyra ut ett boende. Försäljning
kommer att ske via besöksportalen VisitTimra. Dessutom gör
stugförmedlingen förarbete som
att ta bilder, göra produktblad
och lägga upp på säljportalen.
För det kommer man att ta ut
ett visst arvode av stuguthyrarna. Stugförmedlingen står för
en viss trygghet och gör att stuguthyraren syns i en helhet på
VisitTimra där turisterna finns
och söker efter information.
Att erbjuda stugor är en viktig
komponent i utvecklingen av
Timrå som turistort. Timrå har
brist
på
boendemöjligheter,
berättar Christina. Projektet
drivs av Leader Timråbygd i samverkan med lokala föreningar.
Dessutom sker ett nära samarbete med Timrå turistutveckling.
Vi kan bara lyckas om vi samarbetar, betonar Christina.
Under våren har hon jobbat med
att ta fram standards, utreda
lagar och regler och hitta försälj-

Projektet bygger på att man
ser turismen som en framtidsbransch för landsbygden på
Timrå. Dessutom vill man skapa
förutsättningar för landsbygdsboende att få in en extrainkomst.
- Vi vet att det finns massor av
tommar bagarstugor och undantagsstugor på gårdarna i bland
annat Ljustorp, säger Christina.
Projektledaren Christina Arebratt

ningskanaler. Nu när säsongen
närmar sig så kommer arbetet
att handla om att hitta uthyrningsstugor och lägga ut resultatet på VisitTimra, som kommer
att användas som säljkanal.
Stugförmedlingen söker alla
typer av boende, smått stort
och i alla olika standard. - Det
som är viktigt för besökare är
att det tydligt framgår vad som
gäller. Det finns ju en kund för
alla olika erbjudanden i olika
prisnivåer. Det kan vara allt
från bed&breakfast, stugor utan
vatten och toa på gården till
erbjudanden med full standard.
Det enda minikrav som finns är
ärlighet på innehåll, helt, rent
och säkert. Vi kan inte ha trasiga broar och alla måste ha t ex

Projektledaren Christina ser
projektet som ett guldläge. -Vi
har den är säsongen på oss att
bygga upp förutsättningar. Det
kommer att ta tid innan det här
blir en stor verksamhet, men det
finns stora förutsättningar för
enskilda stugägare som är på
”hugget”. Det här är ett testår
där intresserade stugägare kan
prova. Man kan ju t ex lägga ut
en eller två veckor för uthyrning
bara för att testa. Jag hoppas på
hela Timrå, men kanske speciellt
på lantnära och naturnära områden som Ljustorp, Tynderö och
Åstön avslutar projektledaren.
För er som vill ha mer information om hur ni går tillväga
för att hyra ut en stuga eller
ett rum, kolla in hemsidan:
www.lantnaraboende.n.nu.
Text och bild: Lena Liljemark

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23
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* GLAS * MONTAGE *
SOLSKYDD
ROBERT LINDGREN SÖRBERGE
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360
www.rialp.se

Omställning till Klimatsmarta Ljustorp
Är du intresserad av att lära dig nått nytt?
Anmäl dig till en studiecirkel. För att komma igång behöver det vara 3 personer som träffas minst 3 gånger och minst 3 studietimmar
(en studietimme är 45 min).
Anmäl dig till Ingela Dahlin,
ingela.dahlin@studieframjandet.se alt; 073 803 79 68

Odla med sand och gräsklipp.
Ekologisk odling som kräver liten yta för att ge stor skörd. Filmvisning,
trädgårdsodling och grönsaksodling. Självstudier efter
studiehandledning av Nils Åkerstedt.

Att kompostera.
Du minskar din mängd sopor och får jord till dina blommor. Vi går igenom
olika kompostmetoder, varmkompostering, trädgårdskompostering och
maskkompostering.

Come On
Vi städar garderoben och passar på att diskutera
konsumtion, klädtillverkning, tillverkning av trycksaker och
skotillverkning. Vi byter också kläder, böcker, skor/stövlar och väskor.

Miljödiplomering
Vill du ta ytterligare ett steg och visa att din förening, företag eller familj
arbetar för miljöfrågorna. Då kan du anmäla dig till den här cirkeln.

Du får mer information om cirklarna och
projektet om du kommer till Öppet Hus. Vi finns
bredvid återvinningsstationen.
ÖPPET HUS 21/5
Projektet kommer att delta under öppet hus dagen den 21/5.
Vi kommer att dela ut klimatinformation, visa på goda exempel
och mycket mer.
-Lönar det sig att källsortera och kompostera? Svar: JA!
Kom och träffa Timrå kommuns renhållningsinformatör och kolla in
TIRABS Sopbil. Tar du med förpackningar och källsorterar har du chansen
att vinna en kompostbehållare. Vuxna och barn får skriva upp sig på en lista
och vi drar en vinnare efter dagens slut.
Ett vuxenpris och ett barnpris!
Har du frågor om projektet Kontakta Ingela Dahlin
ingela.dahlin@studieframjandet.se 073-803 79 68
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Ljustorps minnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.
Bild nr 11493.
Bilden är tagen troligen
på 1940 talet på kraftledningen från Lagfors ned
genom Ljustorp. Fotograf
är John Thunström eller
Tolle Thunström som båda
under många år arbetade bl
a med underhåll på kraftledningen. Det kan inte
ha varit roligt att arbeta
så högt stående på några
plank utan några skyddsräcken eller andra säkerhetsåtgärder. Den enorma
trästegen verkar också ha
varit mycket otymplig att
arbeta med. Det har hänt
mycket i synen på acceptabel arbetsmiljö sedan den
här bilden togs.
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Bild nr 11061.
En bild från vardagen
omkring 1920. Sällskapet står utanför Söderlunds bagarstuga i Edsåker och håller troligen
på med ett bak. Det är
kaffedags och mannen
har fått sin kopp och
dricker sitt kaffe på fat
för att höja njutningen.
Ett sätt att dricka kaffe
på som är helt borta idag.
Man har inte satt sig ned
vilket skulle kunna indikera att man även då
kunde vara stressade.
Mössa och sjalett döljer
huvudet.
Gunnar Höglund ställde
bilden till förfogande.

KALENDER:
21/5 kl 10:00-12:00 Kyrkan öppen
21/5 kl 18:00 Countrykväll i Bygdegården
Gemensamt med Edsta baptistförsamling och
Frälsningsarmen Vivstavarv
22/5 kl 11:00 Högmässa i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson
27/5 Mitt på dagen resa
2/6 kl 08:00 Gökotta i Sockenstugan
Peter Persman, Carola Nordbäck, Agneta Granlöf, kören
Frukost i församlingshemmet efteråt
6/6 kl. 18:00 Musik i sommarkväll i Ljustorps kyrka
Carola Nordbäck, Peter Persman, Agneta Granlöf
Mingel i sockenstugan efteråt
19/6 kl 11:00 Söndagsgudstjänst i Lagfors kyrka
Peter Persman, Agneta Granlöf
25/6 kl 18.00 Gudstjänst i prästgårdsparken
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, solist
29/6 kl 19:00 Konsert till minne av Petrus Nordlander
Gunilla Molin, Gerd Lagerbäck-Källman, Thord Hägglund
3/7 kl 12:00 Söndagsgudstjänst på hembygdsgården
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, kören
10/7 kl 11:00 Gudstjänst i Lagfors kyrka
Peter Persman, Agneta Granlöf
17/7 kl 18:00 Söndagsmässa i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Seth Hägglöf
30/7 kl 18:00 Sommarmusik i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund
14/8 kl 18:00 Söndagsgudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Seth Hägglöf
17/8 kl. 14:00- 19:00 Surströmming i prästgårdsparken
Med reservation för ändringar.
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan
Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: månd-onsd, fred 10-12 tor 13-15
Tel. 060-408 20
kh Peter Persman 060-408 21, 070 - 3138762
Expeditionen i Ljustorp
Telefontid: onsdag 10-12 82270
Övrig tid hänvisas till pastorsexp i Söråker

BLOMSTERFONDEN
Du som vill skänka en gåva till
Blomsterfonden i Ljustorps
församling kan ringa pastorsexp
i Söråker tel 060-40820 under
exp tid se rutan längst ner på
sidan.

KYRKAN ÖPPEN

Lördag 21 maj mellan 10 och 12 är kyrkan öppen.
Kl 19:00 samma dag blir det en ekumenisk countrykväll i Ljustorps bygdegård med Gunnar Johansson och hans CountryBand
Kom och var med på en trevlig kväll med sång,
musik, allsång, lotteri, auktion och servering.
SURSTRÖMMING
Datum för årets surströmming i prästgårdsparken
är den 17 augusti mellan kl 14:00 och 19:00
SOMMARMUSIK
Den 6 juni kl 18:00 blir det musik i sommarkväll i
Ljustorps kyrka med Ljustorps kyrko och hembygdskör, med mingel i sockenstugan efteråt.
Sommarmusiken i Lögdö kyrka börjar den 30 juni
och sedan 4 torsdagar i juli månad med ett varierat
musikprogram som ni kan se i predikoturerna.
PRÄSTPRAKTIKANT
Under tiden 16 maj till 12 juni har vi en prästpraktikant hos oss i våra tre församlingar. Hon heter
Carola Nordbäck och kommer från Sundsvall.
MITT PÅ DAGEN RESA FREDAG 27 MAJ 2011
Sista anmälningsdagen för Mitt på dagen resan är onsdag den 25 maj. Ring Freja 82405 för anmälan.
Vi börjar med enkelt kaffe i församlingshemmet innan
bussen avgår 08:30 Resan går mot Hälsingland för besök i Järvsö kyrka, besök på Lill-Babs cafè med mera.
Bra väder brukar vi också alltid specialbeställa.
Kyrkorådet.

HUMOR
”En jämtlandsbonde rodde en predikant över sjön.
Framkommen på andra sidan tackade predikanten för
skjutsen och tillade:
- Ja, den här roddturen får väl vår Herre betala?
- Men du kanske kan lägga ut för honom , du som
känner honom, föreslog bonden.”
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Grillad entrecôte med grönsakspaket och rödvinssmör
Ingredienser
Grillad Entrecôte:
200 gr entrecôte / pers
Potatis och purjolöksknyte:
6 stora potatisar
1 purjolök
3 msk smör
salt och peppar

4 portioner
Grönsaksknyte:
morötter
sockerärtor
morötter
champinjoner
rödlök
chili
smör
salt och peppar

Rödvinsmör:
500 gr rumstempererat smör
4 rödlökar
50 cl rött vin
salt
svartpeppar

Foto: Fredrik Sandin Carlson

Gör så här
Salta och peppra köttet. Grilla 3-4 minuter på varje sida.

Potatis och purjolöksknyte:
Skala potatisen samt skölj purjolöken.
Skär sedan båda i 1 cm tjocka skivor. Riv loss ca: 30 cm folie papper och lägg en hög av dom skurna
grönsakerna samt smöret i och knyt om. Linda ytterligare 2 lager folie runt.
Tillagas sedan över den glödande kolbäddden i ca: 20 minuter.
Grönsaksknyte:
Skär upp allt utom chilin i tre / fyra cm stora bitar.
Finhacka chilin och blanda med dom övriga grönsakerna.
Riv loss ca 30 cm folie papper och lägg en hög av dom skurna grönsakerna samt smöret i och knyt om.
Linda ytterligare 2 lager folie runt. Tillagas sedan över den glödande kolbäddden i ca: 20 minuter.
Rödvinsmör:
Hacka rödlöken fint. Sautera sedan i en kastrull utan att ta färg. Efter fem minuter häll i hälften av vinet och
rör om. Späd sedan efter med mer vin efterhand som det kokar bort.
När allt vin är bortkokat och löken torr, låt den svalna innan den blandas med smöret.
Smaka av med salt och peppar.

Receptet är hämtat från recept.nu
Hoppas det smakar!
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Baptistförsamlingen

Gläd

rlek

je

Kä

Countrykväll i Bygdegården

Gunnar Johansson med band
Lördag 21 maj kl. 18.00

29/5 kl. 11.00 Gudstjänst
2/6 kl. 9.00 Gökotta på Lövbergsberget, medtag eget fika.
4/6 kl. 18.00 Lovsångskväll
Onsdagar kl. 18.30 Kapellet öppet för bön.

GLAD SOMMAR!!
					

		

Ljustorps Baptistförsamling								
Edsta 104, 861 93 Ljustorp								
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44							

www.ljustorp.se/betel
PG 269356-2 BG 5355e-post: betel@ljustorp.se
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Mjällådalens byalag
Försommaren landade punktligt i början
på maj månad med soliga dagar och många
utomhusaktiviteter.
Mjällådalen kan med rätta benämnas vildmarksområde. Under våren har spillning
efter björn, varg och älg noterats samt god
tillgång på fisk i den fritt strömmande
Mjällån, genom en tät blandskog med en rik
flora av olika insekter och örter.
Valborgsmäss firades med gemyt vid rök
kåtan i Mjällå. Under kvällen tävlades på
tre stationer och slutade med att vandringspriset fick en ny förvaltare. En välsmakande
buffé serverades. Därefter vidtog tändning
av brasan. Vårsånger sjungs med bl.a Vårvindar Friska. Ett strålande fyrverkeri
avslutade samvaron.

21/5 är även Bredsjön-Slättmons Byalag med på
”Öppet Hus dagen i Ljustorp”. Kom och var med nere
vid badstranden och visa upp vad vi i vår by har att
vara stolt över, passa även på och besöka alla andra
i bygden som har aktiviteter denna dag!
Byalagets årsmöte hölls söndagen den 27/3, ett möte
där det nu har blivit tradition att bjudas på god smörgåstårta vid fikapaus. Vald styrelse för 2011:
Ordf Mats Jonsson, Vice ordf Jan Blomkvist
Kassör Kent Berg, Sekreterare Victoria Rosengren
Ledamot Lars-Olov Lundberg, Ledamot Maj-Britt
Millberg, Ledamot Björn Högberg, Suppleant Ola
Andersson, Suppleant Emmy Söderberg
Den årliga Bredsjöangeln gick i år av stapeln lördagen den 9/4. 19 lag kom och kämpade om gädda och
ära, vinnare blev Lag Scan med en vinstvikt på 5 640
g. Stort tack till tävlingsledare Leif Åkerdal och till alla
som skänkt fina priser.

Huggormen har fått ett riktigt smörgåsbord
nu när åkersorken ökat rejält. Bär gärna
stövlar som fotbeklädnad i skog och mark.

Evenemangsgruppen såg till att det bjöds på korv,
kaffe, kaka och godispåse till barnen vid majbrasan,
kallt men som alltid mycket trevligt!

Mjällå Byalag

Varför inte ta en kvällsbastu med familjen? För mer
information om flotten, bastu och stugan på bastuudden vänligen kontakta bokningansvarig Kent Berg
070-218 80 69. Besök gärna vår hemsida www.
bredsjon.dinstudio.se.

Kjell Rastberg
Ordf

Våra dialektord, M
Ur Bygd i förvandling, del III
Magahóv

sluta äta innan man blir övermätt

makapä´r

en rolig grej, en ovanlig pryl

maka-å´t-de

flytta på dig

mála		

en hel mála - en stor hop

máldarn

mjölnarn

mách´n		

logen

menns		

medans

ménschlig

menlös, tafatt, senfärdig,

mési		

senfärdig, tafatt

mérige		

resten, de övriga

mig, mige

kasta vatten, kissa på modern svenska

mjö´lfis		

brunbrända fläckar på gräddad kaka

mjölkstå´nka

laggat träkärl avsett för mjölkfrakt

móriskvast

kvast, tillverkad av ljung

mun-vä´r

prat utan uppehåll

murlá		

stödmur i vinkel mot skorstensmuren
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Bredsjön & Slättmons byalag

Och till sist så önskar vi alla skolungdomar och
barn ett skönt kommande sommarlov och hälsar
er alla välkomna till vår fina badstrand i Bredsjön
när värmen kommer. Även i år kommer vi att kunna
erbjuda glass och dricka på soliga dagar, se till att ha
lite kontanter hemma inför soliga dagar på stranden.
/Styrelsen 2010 genom Victoria

Ås/Lagfors byalag
Årsmötet har klarats av och en ny ordförande har valts. Allan Dahlin är det som
ska ta över efter Christer som avsäger sig
ordförandeskapet. Han anser inte att styrelsearbetet följt stadgarna i alla frågor. Efter
16 år tycker han att det är dags att byta
ordförande. Han avtackades med blommor
och applåder.
I år blir grillfesten den 18 juni.
Totte vevar vidare

Vy över skadat område i Ljustorpsområdet.

Kolla igenom dina äldre granskogsbestånd.
-Risk för Granbarkborreangrepp.
Vill du veta hur det ser ut i ditt område
kontakta Per Stadling SCA Skog
Tel 060- 19 39 18
Mobil 070- 229 04 55
per.stadling@sca.com

www.scaskog.com
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Erbjudande!
Köp presentkort till
morsdag för 500 kronor
men betala bara 400 kr!
30 % på vårens jackor
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt Pensionärsrabatt

Öppet:

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

Välkommen!
Boule

Utomhus
onsdagar kl.11
Ljustorps IP
VÅRUTFLYKT

Tisdag 24 maj vid Timrå SOK-stugan Kl.12.00
Aktiviteter utomhus. Servering kaffe och varmkorv
Vid dåligt väder inomhus
Information om RESOR och aktiviteter som sker
under sommaren
MUNTERGÖKARNA underhåller

FISKEUTFLYKT UNDER AUGUSTI

Hembygdsföreningen
i Ljustorp
Bakning och försäljning av tunnbröd och
fika. 21 maj
Veteranbilsutställning
22 maj kl. 12.00-16.00
Midsommarafton
24 juni kl. 13.00
Hembygdens dag
tema Spånhyvel´n
3 juli kl. 12.00 - 15.00

Anmälan till Östen Svedlund Tel; 073-827 41 25
INSPIRATIONSDAGEN

1 SEPTEMBER Folkets Park Sundsvall kl. 10.00-15.30
Mat 115:- Kom ihåg att anmäla er senast 7 juni

Slåttanna 3 augusti kl. 18.00
Välkomna till våra arrangemang!

till Harriet eller Pro Medelpad Tel: 61 89 50

Inte medlem, funderar du på att bli det?
Kom och besök något av våra
medlemsmöten eller ring Harriet
Svedlund tel. 076-630 87 39 för mer
information om våra aktiviteter

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

Lördagen den 21 maj. Samling vid Västanå kl 10.00. Samling kl 9.30 vid Däckia i Stavreviken för samåkning.
Kontaktperson: Elisabeth Nilsson, tel 060-820 79

Skogsutflykt med vida vyer till Högåsen i Ljustorps vildmark.

Söndagen den 29 maj. Det är ca 20 minuters lätt vandring från parkeringsplatsen. På 400 meter över havet finns ett
utsiktstorn som ger oss en strålande sikt ända ut mot havet. Vi stannar också till i en gammelskog och tittar
på signalarter. Vi träffas på parkeringsplatsen bakom Kulturmagasinet, Sundsvall för samåkning 9.00 eller vid
Ljustorps Handel 9.45. Samarrangemang med Sundsvalls och Timrå Naturskyddsföreningar.
Kontaktperson: Lena Almén 060-587054

Familjedag på Rotsjö gård tillsammans med Natursnokarna.

Lördagen den 11 juni. Samling p-platsen ovanför apoteket i Vivsta kl 9.45 och vid Däckia i Stavreviken och Ljustorps
handel kl 10.00 för samåkning. Kontaktpersoner: Yvonne, tel 58 39 30 el Bengt-Göran, tel 57 03 25

Nymoget på
Tomat- Ås!

Nu stora fina tomatplant
för tidig skörd.
Sommarens öppettider ons-sön:
Odling 9-19
Café Pomodoro 11-19
Måndag och Tisdag stängt.
Bokningar och frågor telefon & fax: 81050
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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

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut
Klinik: Mariedal, Timrå
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker
070-533 17 92

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.

Öppettider mån-fre 12-15, sön 12.30-15
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson
Tel: 060-573050 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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Var ligger trappstegen i Trappstegsberget?

N

är en plats har fått
namn efter en person som ex
Henriksmyran är kopplingen
lätt att förstå och ibland kan
man även hitta igen vilken
person det var som har fått
sitt namn bevarat för framtiden.
Andra namn kan vara svårare
att förstå som tex Burtjärn men
ändå lätt att acceptera eftersom
det bara känns som ett namn. Ett
berg som däremot heter Trappstegsberget måste ha något med
trappsteg att göra. När jag började höra mig för om det fanns
några trappsteg fick jag genast
veta att jovisst de fanns. Efter att
ha varit ute och letat med först en
och sedan med en annan vanligtsvis välorienterade personer som
båda trodde sig veta var trappstegen fanns, men inte hittade
dem, var det inte så självklart
längre. Sture Forsberg fick dock
höra om problemet. Sture har en
sommarstuga i närheten och är
väl förtrogen med Trappberget i
Edsta by. Han gick till platsen,
rensade bort allt skräp som med
åren samlat sig i skrevorna och
vips var den där, trappan som
givit berget sitt namn. Sture
har också hängt upp plastband
för att göra det lättare att hitta

till platsen. Trappstegen verkar
vara en naturens nyck och inget
som människan har åstadkommit. Trappstegsberget är ganska
ogästvänligt då det är tvära
bergsväggar på långa sträckor
och det bara finns några rimliga

passager från öster. Trappstegen
finns på den sydligare passagen
och underlättar bestigandet av
berget. Som hjälp att hitta trappstegen se GPS-uppgifter.
Position Latitud N Longitud E
Not
Startpunkt 62 39.327 17 17.737
Stigen börjar vid soptunnorna
Stig 3 62 39.355 17 17.769
Stig 2 62 39.423 17 17.953
Stig 1 62 39.438 17 17.962
Trappstegen 62 39.447 17 17.932

Precis när man kommit upp för
trappan når man en nivå med en
strålande utsikt. Man ser över
hela dalen och längst bort skymtar Frötunabacken. Kyrkan är
skymd av några grenar. Att det
varit ett omtyckt ställe att vila
ut på framgår av eldplatsen i
förgrunden och en nästan helt
nedmultnad bänk där fotografen
står. Ulla-Britt Ulander gläds åt
utsikten.
Se mer på www.ulander.com/ljustorp
Text & bild: Olof Ulander
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet
- vår väg är lugn
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Prova på geocaching!

eocaching är en modern
och väldsomspännande variant
av skattjakt utomhus, men man
använder sig inte av en karta.
Istället söker man efter gömda
skatter eller cacher, med hjälp
av koordinater som hämtas på
internet. Genom att använda en
GPS-mottagare söker man sedan
sin väg ut i naturen eller staden
för att hitta skatten.
Geocaching som aktivitet startade i
USA den 3 maj 2000. Dave Ullmer
lade ut en hink med småprylar utanför Portland, Oregon. Han meddelade detta på ett diskussionsforum
på internet där han etablerade sporten. Redan då fanns huvudingredienserna med: låda, loggbok och
bytesprylar. Den 8 maj presenterade Mike Teauge en webbplats för
att samla in positioner på gömmor
och den 15 maj startade James
Coburn en epostlista för vad som då
kallades ”Global Positioning Stash
Hunt”. Den 30 maj byttes namnet ut
mot ”Geocaching” efter förslag från
Matt Stum, för att slippa missförstånd med ordet stash= tjyvgömma.
Den 2 september startades den officiella hemsidan www.geocaching.
com. Idag finns det 1,378,733 geocacher runt om i världen. Bara här i
Ljustorp med omnejd finns det runt
30 stycken. Själva cachen består
oftast av en plastbytta innehållande
en loggbok, penna och några småsaker tex plastfigur, nyckelring ect.
Speciellt barnen tycker att det är
roligt att ta en sak och lägga dit en
annan.

Passar de flesta
Geocaching är en friluftsaktivitet
som passar de flesta som tycker om
att vara ute i naturen. Det är en
perfekt aktivitet för barnfamiljer,
då det ligger ett spännningsmoment
i att hitta ”skatten” och om man vill
byta ut en småsak. Cacherna finns
med olika svårighetsgrad, både när
det gäller storlek på cachen och terräng. En del ligger på en bergstopp,
en del finns gömda på rastplatser
efter vägen, så det är lätt att hitta
en som passar i svårighetsgrad. De
minsta cacherna kan vara så små
som en filmburk eller till och med
ännu mindre. Om man ger sig ut
med små barn, finns det lättillgängliga cacher som är lite större och
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På toppen av Borgahällan. Belöningen efter 5 timmars vandring.
Emil Östman hittar skatten direkt!

därmed mycket lättare att hitta. Det
är bara att höja svårighetsgraden ju
duktigare man blir.

Komma igång
Om man vill prova på så är det
första men behöver en handhållen
GPS. På internet kan man komma
över en enklare modell för ungefär
tusenlappen. Det första du ska göra
är att gå in på www.goecaching.
com och registrera dig. Det kostar
inget, men om man vill kunna ladda
ner all information så måste man
ha ett ”Premium membership”.
Detta kostar 30 dollar per år eller
10 dollar för tre månader. Längst
ner på sidan kan man välja språk.
Det mesta, men inte allt översätts
till svenska. Det finns ”Komigång”
videos man kan titta på. För att söka
efter cacher skriver man in den ort
där du tänkt dig söka, till exempel
”Ljustorp”. Det kommer då upp en
lista som är sorterad i fallande ordning från den orten. Du väljer vilken
cache du är intresserad av. Du får
då fram all information om den
cachen - hur stor den är, terrängens
svårighetsgrad, om den är tillgänglig för barnvagnar mm. Du skriver
in koordinaterna i din GPS och det
kan vara hjälpsamt att skriva ut
sidan och ta med sig den. Om man
har ”Premium membership” och en
bra GPS eller telefon kan man ladda
ner all information i den. Längst
ner finns loggarna. Här står hur
det gått för föregånde cachare, om
de misslyckats, om det är blött ect.

Det kan också finnas bilder, men
man ska vara uppmärksam på dem,
så man inte av misstag tittar på
en som avslöjar vart skatten ligger
gömd. Nu när tekniken är färdig är
det dags för dig själv! Tåliga kläder
och bra skor, papper och penna, ficklampa, handskar och ev. bytessaker
är bra att ha, men inget måste. Batterier är nästan ett måste, för det är
inget kul att avbryta sökandet för
att GPSen slår av!
Ute i naturen
Cachens koordinater tar dig nära,
men inte hela vägen fram. Hur
nära beror på hur stor felmarginal
GPSen visar. Sedan är det bara att
börja leta! Lite hjälp kan man få av
ledtrådar i beskrivningen. När du
hittat skatten ska du skriva i loggboken. Du kan om du vill byta ut
någon bytessak. Göm cachen noga
igen och se till så att locket är stängt.
Kommer det in fukt i lådan blir loggboken förstörd. Hemma igen går du
åter in på geocaching.com och loggar
ditt fynd. Om du inte vill köpa en
GPS så finns det färdiga ryggsäckar
att hyra på Ljustorps Handel. Alla
cacher i Ljustorp ligger inmatade
och man får med en snabbanvändarguide. Även fika för två personer
och en regncape och två sittunderlag
finns medpackat. Under kontorstid
kan du få hjälp att registrera dig och
logga ditt försök på Bygdekontoret.
Lycka till!!
Text & bild: Sara Östman

SOMMARPROGRAM 2011 VID JANNE VÄNGMANTORPET
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Musiktävling på Ljustorps skola.
På skärtorsdagen, sista dagen
före påsklovet, bjöd eleverna
på Ljustorps skola på underhållning i gymnastiksalen.
Publiken som kommit för att
titta var förskolebarn från Storstugan och Solsidan, lärare och
övrig personal. Några föräldrar
och mor/far föräldrar hade också
lyckats ta ledigt och satt med i
publiken. Repetoaren var vid,
det bjöds både på lugna visor och
hårdrock och allt där i mellan i
musikväg. Eleverna sjöng och
dansade till kända artisters
musik och dans där de lärt sig
koreografin, varje steg och handrörelse, utantill. En del elever
slog kullerbyttor och rockade
med ringar. Ingen blygsel heller,
ögonkontakt med publiken och
uppmaning att klappa händerna
i refränger. Elever som inte var
med i något nummer hjälpte till

med presentationen och fanns
i kulisserna för
att fixa musiken
och kostymbytena bl.a. Dom
ordnade
även
konfettiregn till
en del nummer,
festligt.
Och
publiken
var
med på noterna,
det applåderades Från vänster: Simon (konferensier), artister, Ludvig, William,
och visslades så Erica, Rasmus, Tobias, Vera, Viola, Amanda, Melina, Agnes,
Emma, Johanna, Johanna och Ronja.
det ekade i salen.
Efter uppträdanferencier var Simon Mattsson
dena fick barnen rösta på vilken som lockade fram artisterna och
dom tyckte var bäst. Svårt tyckte applåder från oss i publiken. Vem
många. En rolig och underhål- som vann? Jo det blev Tobias
lande stund där eleverna visade Lind som spelade luftgitarr och
stor talang och vad samarbete sjöng så taket höll på att lyfta.
och ansvar är för något. Fortsät- Bakom eleverna i ett hörn stod
ter de så här så har vi nog snart musikfröken och log, med hela
stora artister från Ljustorp på ansiktet, helt förståligt.
stjärnhimmelen. En perfekt konText: Vivianne Nyman

Publiken samlar sig till en underhållande stund.
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Bild: Marlene Svedin

Tobias Lind som hårdrockstjärna med sina dansare
Rasmus Mattsson och Ludvig Wigert.

RENA DITT
DRICKSVATTEN
med Dafi vattenkanna!
Tar bort skadliga
ämnen, metaller,
dålig lukt o smak.
Nu: 159:- (219:-)

www.butikvitamin.se Höghuset, Skönsberg Tel: 060-15 69 00

Mobila massören!
Köp
öronljus och
spikmattor!

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

Jag har
Linnex
linniment.

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

En aning personligare
Begravningsbyrån med det personliga
engagemanget finns för Dig alla dagar.
Vi har jour kvällar och helger så även då når Du
oss om Du behöver vår hjälp vid ett dödsfall.
På begravningsbyrån hjälper våra duktiga
medarbetare Dig när det gäller begravningar.
Testamenten, bouppteckningar, samboavtal, gåvobrev
och äktenskapsförord m.m samarbetar vi med
Ringa Juridik.

Välkommen till oss!

Hässjö Begravningsbyrå
Köpmangatan 38 i Timrå

Tel 400 63

(Gäller även kvällar och helger)
www.ringabyraer.se
Av SBF auktoriserade begravningsbyråer
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Pyssel sidan
Lös och färglägg!
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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

Trävaror, tryckimp
& spånbalar till bra
priser.
Öppettider
Mån-Fre 7-17 Lör 9-13
Utkörning går att ordna.
Terminalvägen 6
861 36 Timrå
Tel: 060-571050
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Aktiviteter i Ljustorp Maj - Augusti

Maj
Lör 21 kl. 9-14
Tunnbrödsbakning
Hembygdsgården
Hembygdsföreningen
Lör 21 kl. 9.45
Eldslukarshow
Bygdegården

Lör 21 kl. 10.00
Invigning Bygdetorget
Bygdegården
Lör 21 kl. 10-12
Visning och Guidning
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Fre 22 kl. 11.00
Långstjänst			
Ljustorps Kyka
Ljustoramling

Tis 31 kl. 19.00
Hemmamatch
Ljustorps IP
Ljustorps IF

Sön 24 kl. 11.00			
Påsgsmässa
LjustoKyrka
Ljustorsamling

Juni
Tors 2 kl. 08.00
Gökotta
Sockenstugan
Ljustorps församling

Ons 29 kl. 19.00
Föreningsstämma
Bygdetorget
Ljustorps Sockenförening

Tors 2 kl. 09.00
Gökotta			
Lövbergsberget
Baptistförsamlingen

Juli
Sön 3 kl. 12-15
Hembygdens dag		
Hembygdsgården
Hembygdsföreningen

Lör 4 kl. 18.00
Lovsångskväll		
Betel
Baptistförsamlingen

Sön 3 kl. 12.00
Söndagsgudstjänst		
Hembygdsgården
Ljustorps församlig

Mån 6 kl. 18.00
Musik i sommarkväll
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Sön 10 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst		
Lagfors Kyrka
Ljustorps församling

Lör 21 kl. 12.15
Första spadtaget
Bygdegården

Sön 10 kl. 18.00
Utflykt hemligt mål		
Samling Bygdegården
Centern

Sön 17 kl. 18.00
Söndagsmässa		
Ljustorps kyrka
Ljustorps församling

Lör 21 kl. 13.00
Trolleriföreställning
Bygdegården

Tis 14 kl. 19.00
Hemmamatch
Ljustorps IP
Ljustorps IF

Lör 30 kl. 18.00
Sommarmusik		
Ljustorps kyrka		
Ljustorps församling

Lör 21 kl. 11.00
Trolleriföreställning
Bygdegården
Lör 21 kl. 11.30
Trolleriskola
Bygdegården
Lör 21 kl. 12.00
Eldslukarshow		
Bygdegården

Lör 21 kl. 10-12
Trolleriskola
Bygdegården
Lör 21 kl. 18.00
Countrykväll
Bygdegården
Baptförs, Förs, Fräls.armen
Sön 22 kl. 11.00
Högmässa
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Sön 22 kl. 12-16
Veteranbilsutställning
Hembygdsgården
Hembygdsföreningen
Tis 24 kl. 19.00
Hemmamatch
Ljustorps IP
Ljustorps IF
Fre 27 kl. 08.00
Mitt på dagen resa
Församlingshemmet
Ljustorps församling
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Sön 29 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Baptistförsamlingen

Lör 16 kl. 21.00
”Fullt Ös”
Björkängen
Ljustorps IF
Sön 19 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst		
Lagfors Kyrka
Ljustorps församling
Tis 21 kl. 19.00
Hemmamatch
Ljustorps IP
Ljustorps IF
Fre 24 kl. 13.00
Midsommarafton		
Hembygdsgården
Hembygdsföreningen
Lör 25 kl. 18.00
Gudstjänst
Prästgårdsparken
Ljustorps församling
Ons 29 kl. 19.00
Minneskonsert
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Augusti
Mån 1 Stoppdatum
Var god respektera detta!!!
Tis 2 kl. 19.00
Hemmamatch
Ljustorps IP
Ljustorps IF
Ons 3 kl. 18.00
Slåttanna			
Hembygdsgården
Hembygdsföreningen
13/8 Nästa Ljustorpsblad
Regelbunden verksamhet
Tis kl. 10-12
Öppet Kyrkis			
Församlingshemmet
Ljustorps församling
Ons kl. 11.00
Boule
Ljustorps IP
PRO
Tors kl. 18.45
Bilbingo			
Bygdedgården
Ljustorps IF
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Ljustorps information
Telefonnummer

Öppettider

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			

Skola/Barnomsorg

060-820 40
060-820 49
060-820 37
0611-420 46
060-821 86
060-821 86
070-28 83 147
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67
0730-944 944
070-218 80 69
070-218 80 69
060-81050

Ljustorps skola 		

060-821 47

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

073-077 71 58
060-821 47
060-414 20
073-077 71 58
060-16 32 37
060-16 32 42
060-821 38

Ljustorps Handel
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15
Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14
Rotsjö Gård
Premiär 10/6 Onsdagar 12-21 Tors & sön 12-16
Kansli IP & Bygdegården på Bygdetorget
Må - Tor 9.00-12.00
Tomat-Ås
Ons - Sön Odling 9 -19 Café Pomodoro 11-19
Bygdetorget
Mån - tors 9-12
vecka 32 stängt

		

Närmare än någon annan.

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
				
Bergeforsen camping
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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
060-57 34 31
060-57 90 30
060-59 21 60
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20
060-822 70
060-51 50 90

Timrå

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

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Ljustorps Trädgård

ÖPPET
HUS!
LÖRDAG
21 MAJ

Trädgården hälsar alla hjärtligt välkomna!
Tel 820 49 Öppet: Vard 10 - 17 Lör 10 - 14

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz Motor
Butik Vitamin
Bygdegårdsföreningen
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
Deltafisket i Bergeforsen
Design-56
EAB Norrland
Hofmann tandläkare
Hårlinjen
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Hässjö begrav. byrå
Janne Vängmansällskapet
Klimatsmarta Ljusstorp
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Martins Service
Mobila massören

Monicas
Norrskog
PN Montage
Primaskog
Remax Mäklarna
Rialp
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik
Skogsstyrelsen
Stavre Grus
Tomat-Ås
Träffpunkten

