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

Medlemsavgifter rör år 2001
Enskild
50:
Familj, företag, förening
75:
Insatsmedlem betalar 100:-, vilket är en engångssumma, + att den är personlig,; sen
även årlig medlemsavgift.
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 nummer.
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, men känner ni någon "emigrant" som skulle
vara intresserad så tipsa gärna.
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Lena Liljemark, 822 22
e-mail: lovberg@algonet.se

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

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

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

@z~

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

~.

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
Hel A4
1/2 A4
1/4 A4
Radannons
ce

2.400:1.200:600:128:-
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3.000:
1.500:
750:
160:
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ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
Hel A4
1/2 A4
1/4 A4

2.000:1.000:500:-

2.500:1.250:625:-

ADRESSEN Tll.,L "RED":
Marianne Persson
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN
bjorkom@maiLbip.net
060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 824 99.
FAX 060 - 823 23 (RING FÖRE!)
HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN
..
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FISKENS DAG I SPELMANSSTÄMMAN 1417-01

l

Till att börja med: vädergudarna var med oss, ca 20 droppar två gånger (tror jag) un
der dagen, då är det hyfsat väder kan man tycka.
Ca 150 besökare.
Som vanligt fanns det lite av varje pyssla med pil- och bollkastning, luftgevärsskytte,
gissa vikten på laxen, flsketävling, båt-race och fiskdamm. I serveringen kunde man
mumsa i sig både det ena och det andra, speciellt Leas underbara sikmackor.
Mumms!!
Det lustiga for i år var att det blev 2 båtar som gick i mål samtidigt, delat fdrstapris
alltså. Men även gissa vikten blev det två vinnare till, så att laxen fick delas på mitten.
Som ovanligt hade vi !"ör i år testat att hålla sommarens spelmansstämma samtidigt.
Listigt tycker jag, ljuv musik under Hela dagen. Gemytligt.
Även några hästar för de ridsugna fanns det.
Jag personligen tycker att det genomgående var en trevlig och lyckad lördag. Det är
alltid roligt att träffa trevliga människor och att umgås.
För "guben" min var det inte riktigt lika varmt och skönt som på dagen, för på kvälls
kvisten for vi tillbaka och "metade" båtar. Vi och vi, han menar jag. Jag stog bara och
tittade på och pekade lite hit och dit med kryckan "där ligger det några också, där
borta på andra sidan ser du"
Han gled omkring i en halv dykardräkt och FRÖS, konstigt..
Hur som helst så tror jag att de flesta båtarna har gått i hamn för i år.
Som sagt en mycket lyckad lördag.
Håll Er redo nästa år, ev kommer det att tillkomma lite nyheter då.....

Centerdansen
Trots jättekallt och ruggigt väder dök ca 40 st danssugna människor upp.
Dom fick i alla fall gott om plats på dansgolvet. Eftersom kyla bet, så dansades det en
hel del och inte gjorde det saken sämre att orkestern; Lövbergarna spelade suveränt.
Trevligt rör de närvarande i alla fall.

Hembygdsröreningens årliga resa till Henllig ort,
gick i år till Laxodlingen.
Ca 25 st deltog och tyckte att det var mycket intressant.
På sluttampen inmundigades medtaget fika i den nya grill- och rast stugan som ligger
så fint mot älven.
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När "elektrisen" inte kom till
Bredsjön.
Klagovisa från Lj ustorp
Ur "Små visor i folkton" af Tobias

Lagerrensning

i

rabatt

~

På kläder och skor

"

50 - 60%

Välkommen in!
Glöm ej!!
Inlämningsställe för kemtvätt

Pensionärsrabatt
Öppet:

Nu lyser Ljustorpsdalen
med alla hem och hus
så skön som stjärnesaJen
i nytändt norrskens ljus,
och mörka strömmars vatten
de dansa grannt i natten
uti elektriskt ljus.
Men ej till Bredsjöns stränder
kom Ljustorps sagotid 
det ljuset, man där tänder,
blott luktar - fy, karbid
samt strejkar jämnt och fräser 
där än man skrifver, läser
i månens - fotogen.

Vardagar 10 - 18, lördagar 10 -14
Köpmangatan 47" Tel & Fax 58 07 80

CENTERN OCH
CENTERKVINNORNA
I LJUSTORP
Den 16 september är det KYRKOVAL. Kyrkan är en del av det
sociala nätverk som finns här~ Hit kan människorna komma
både med sin glädje och sin sorg, sitt tvivel och sina frågofe Här
kan olika människor med sin särart komma in och känna att det
finns gemenskap, där man får vara sig själv och bli accepterad
som den man är. Delta i gudstjänsten med sången och musiken
som vill förmedla sinnesro och glädje.
Kyrkan utgör också en del av det historiska arv som tidigare
generationer i Ljustorps församling nu överlämnat i vår vård. Vi
som nu lever i Ljustorp har därmed ett ansvar att verka för vår
församlings fortlevnad. RÖSTA DÄRFÖR I KYRKOVALETo
Din röst och insats betyder mycket för arbetet i Ljustorps
församling.
.....
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Vilken toppenkväll, vi hade hos Er uppe i Röje, när vi sytjejer med gubbar (dock
troligtvis en engångsföreteelse) träffades och käkade. Och käkade det gjorde vi, å
de var ursmaskens. (är mätta ännu)
Sen förlängde vi livet med X antal år. Dvs vi skrattade och hade kul.
Tack igen.
M&L

Grattis, grattis

.

Cecilia och Lars-Ove i Bredsjön
De tu ska bli ett!

lördagen den 28 juli
Grattis igen
Mazianne
Elin E 12 år
Grattis önskar polarna
Sofie och Sofie
P&E

Utan ägg?
Köp Bengt & Majas
goda ägg
från frigående friska höns
Björkom

Gott folk i Ljustorp!
Vi har, i alla fall till Min stora glädje fått till
baka utflyttare till Ljustorp, Erika Nyman
från Fuske.
Och inte nog med det9 hon har försett oss med
ytterligare 3 ungdomar, som nu tillhör Ljus
torps ?växande? skara. De är alla boende i
Lagfors.
En mångsysslande ung dam tiU och med. Hon
hade tänkt sig att kanske kunna försörja sig
här på hemmaplan. Så behöver Ni hjälp med:
måla om huset, in- eller utvändigt,
"tillfixning" av inventarier tex. köksluckor, lite
nybörjar-tapetserar-jobb mm.
Ring henne om ni har nåt diversejobb som ska
utföras.

82464
4 - - - - - - - - - - - - - ' Erika Nyman 811 01
L-

---I

Nu .....
.... ... .. är äntligen dom långa och
segdragna förhandlingarna mellan
Ljustorps IF och Kommunen över, från
och med den 1/7 2001 är föreningen ägare
till Bygdegården.
Ägandet fördelas mellan tre olika parter
och fInns under namnet Ljustorps
Bygdegård ek .förening.
Den ekonomiska föreningen är helt skild
från IF när det gäller drift och ekonomi.
Vi hoppas och tror att vi skall kunna
utveckla och förändra Bygdegården till
något positivt för hela Ljustorpsbygden.

Christer Nyman, ordförande.

Ljustorps
Idrottsf6rening
Mellberg 3107
86033 Bergeforsen
Tel. 06082 186
0703400117
0702983 184
E-postadress:
ljustorpsif@telia.com

Anställningsnytt .
För att ytterligare höja
standarden på våra anläggningar
har Ljustorps IF beslutat anställa
två medarbetare. Vi är mycket
glada att kunna presentera dessa i
denna tidnings julinummer. Östen
Wicksell kommer att jobba 50% av
en heltid, samt Asa Söderström från
Östersund som kommer attjobba
75% aven heltid_o Ljustorps IF
hälsar Er välkomna till föreningen
och hoppas på ett gott samarbete.
Christer Nyman, ore/förande.

.

'f/!"y,.T
.
,

: i

SI

Fastighet: Öppom 4:6

Stigare: Timrå Kommun

Köpare: Ljustorps Bygcfe9ård ek. förening
Nu är även sista hindret för öVerl:a9ande av
Bygcfe9årdm undanröjt. vid kommunfuCCmiilifige

sammanträdet dm 20 / 6 6esföts att godkänna
köpekontraktet som tidi9areförliatu!fats fram och
utufertedinats.
Efter öVerl:a9atufet 1 / 7 liar 6La. fögande
förändringar i 6ygd"e9årdm gjorts.
Nya fås i ytterdOrrarna liar monterats, nytt draperi
meCfan saCama och nya gardiner är uppsatta. Det
kommer mera....
p .S. Nuvarande hyresgäster som liar nyckeC tiC!
entre- dOrrar. Kom ihåg nyckd6yte! D.S.
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Ljustorps Bygdegård ek. förening
Mellberg 3107
86033 Bergeforsen
BOKNINGSTELEFONER:
060 82186, 060 824 03 ,
070 29 83 184 eller
0703400 117

Svenska spökhistorier.
Den skrattande haren i sovrummet.
När jag som 7-8-åring hörde denna historia berättas av honom som upplevde detta
mysterium, blev jag verkligen rädd. Sedan har jag de sista 25 åren hört den en och
annan gång, men fortfarande vilar det något hemlighetsfullt över den.
En kväll fick jag honom att berätta vad han trodde orsaken var och en del av sitt liv.
Och han berättade:
Då jag var 18 år gammal, vi var då 18 syskon, blev min mor och far skilda. Min far var en
inflyttad tysk vid namn P. Orsaken till skilsmässan var att min far hade barn utom
äktenskapet m.m. Han blev omgift och fick med sin andra fru tretton barn. Fast det var far,
som på alla vis var så omänsldig, var det en skurk, därför gjorde vi också namnbyte
allesammans.
En månad efter vår fars giftermål passade min ett år yngre bror och jag på honom en kväll
och piskade upp honom riktigt ordentligt, fast han var stor och stark som en jätte. Det kändes
skönt att skipa rättvisa för vår stackars mors och våra syskons skull. Men vår far svor den
kvänen, att han skulle hämnas på oss. På vad sätt skulle det ske?
En tid efter reste en yngre syster och jag till X-stad; min syster fortsatte till en släkting i
Köpenhamn, där hon blev bra och lyckligt gift. Jag fortsatte min skolgång en del år, fick en
bra plats, gifte mig och fick två söta barn. Min syster och jag brevväxlade med varandra samt
med mor och syskon och hade många besök av dem, så förflöt 15 år och ingenting hade hänt.
Men så en dag fick jag brev från min mor, att far var död, om vi ville komma med på
begravningen.
Nej, jag ville inte resa och inte min syster från Köpenhamn heller. Så gick 14 dagar och vi
hade midsommarafton 1889, en måndag. Min syster hade kommit till oss dagen innan, och vi
hade bestämt att resa ner och hälsa på i vårt föräldrahem.
Efter 15 år var vi åter hemma, mycket var sig likt, men den som var mest förändrad, vem tror
ni det var - jo, det var vår egen bror. För ett par månader sedan hade vi träffats och då var
han som vanligt. Jag talade med mor om det, hon sade: - Ja, så har han blivit sen far dog, för
det var ju i alla fall er far. Då förstod jag, att hon tyckte om honom ändå, fast han bringat så
mycket sorg och elände. Men vår bror, vad var det med honom, blek, sorgsen, han vågade
knappt se på mig. Vad hade det blivit av vår glade, käcke och trevlige bror? På efter
middagen gick vi två ut att promenera. Hur vi gick, stod vi utanför kyrkogården. Då sade jag:
- När vi är här, så går vi in och ser på fars grav, men jag förstod, att där var något, när han
drog på orden: - Jaa, det kan vi göra. Vi gingo in på kyrkogården, en 25 meter ifrån
gravstället stannade han, man kunde se gravkullen med de under den skarpa solen vissnade
kransarna och blommorna.- Nu stannar jag här, så kan du gå bort och se på graven, sade
han. - Här, sade jag till honom, vad är det för dumheter, det är klart du skall gå med dit. Men
nej, han ville inte. Han började att gråta, och under tårarna berättade han, att varje natt, sen
far dog, kom där ett djur in på hans rum. - Så jag kan inte gå dit, jag vågar inte. Ser du inte,
skrek han, på gravkullens ena sida, ett stort hål? Jag tittade dit, jo, verkligen, där var ett hål
25-30 cm. i diameter. - Då skall jag gå bort och fylla igen det. - Det gör ingen nytta, för jag har
fyllt igen det flera gånger. Men jag gick dit och fyllde igen det med sten och jord.

När jag kom tillbaka till min bror, grät han fortfarande. - Du, sade jag, vi skall se nyktert på
saken, för vi är ju snart 35 år gamla, gifta, har barn, så vi skall inte tro på några spökerier. 
Du får hjälpa mig, sade han, ligg hos mig i natt, så skall du få se, när klockan slår 12. Jag har
inte vågat säga det till någon, inte ens till mor, att detta underliga djur kommer.
Jag visste inte, om jag skulle skratta eller gråta, men natten skulle utvisa det.
På kvällen var vi ute och dansade, ror det var j u midsommarafton. Då klockan närmade sig
~12 gick vi hem och låg innan klockan 12. Vi lågo båda i en stor utdragssoffa på samma sida
som dörren, så när vi satt upp, hade vi dörren i fri sikt. Min bror låg innerst och med
kläderna på. Det hade han gjort, sen spektaklet började.
Då slog vår gamla klocka tolv enkla slag. - Vad nu, här kommer ju inget djur, sade min bror,
då är det nog bara ror att du är här. Han hade väl inte sagt sista ordet rorrän nere vid
dörrkanten ett skrapande, gnagande och pipande ljud hördes och dörren öppnades. In kom
ett konstigt djur eller skepnad, liknande en stor hare, det tittade på oss och skrattade,
fortsatte rakt över golvet mot det högra fönstret, hoppade upp på kanten aven hög
blomkruka, i krukan stod en lång, virad glasstav, klättrade upp för den och sprang där fram
och tillbaka i cirka tio minuter.
Jag ryste, frös det var tryckande varmt i rummet, så man kunde knappt andas. Jag
försökte sätta ner ena benet i golvet, men jag kunde inte, hela min kropp skalv, jag
kröp ner i soffan igen. Djuret stannade sitt spring på gardinerna, klättrade ner på
glasstaven, ner på blomkrukan, ner i ronsterkarmen, ner på stolen och så på golvet,
allt så lugnt och stilla, och gick sakta över golvet. När det närmade sig soffan, tittade
det på oss och skrattade, ha, ha, ha; så rorsvann det genom dörren.
Min bror grät. - Så har jag haft nu i fjorton dagar sen far dog, det är han som hämnas
på oss. Jag frös fortfarande, fast det var så varmt i rummet. Vad var det? Vänta tills i
morgon natt, så skall vi fånga det, sade jag, min bror somnade av trötthet, men jag
kunde inte få en blund i ögonen.
På morgonen talade jag om det för min hustru och syster, men i deras rum hade ej
varit någon, som de hade märkt.
Sedan var jag på kyrkogården, hålet var öppet, men jag fyllde igen det, som dagen
innan.
Nästa natt klockan tolv låg också jag med kläderna på, det var svårt att hålla sig
vaken, då man inte sovit roregående natt. I dörren var inget lås, men alla
ytterdörrarna voro stängda. Så hörde vi samma otrevliga, nervretande Ij ud igen,
dörren gick upp och in kom djuret, det var lika stort som rorut, fast nu tyckte jag det
liknade ett marsvin. Det gjorde samma procedur som kvällen innan, men när det
sprang upp på gardinen, fram och tillbaka, då reste jag mig upp, jag kunde stå, men
det var inte mer heller. Jag gick fram mot ronstret, men benen knäade under mig. När
jag kom 3 meter från fönstret, stannade djuret sitt spring, när jag kom 2 meter var det
försvunnet. Jag tog ett steg tillbaka, jo, det satt ju på samma plats, ett steg framåt, det
var försvunnet, ett steg bakåt, det satt där igen. Vad nu, skall det pressa oss till
vansinne, nej, det skall bli slut med det här, tänkte jag. Och högt sade jag, med
händerna uppsträckta mot djuret: - I Jesu namn, försvinn. Men det skrattade, så min
bror ryste hörbart i soffan. Än en gång ropade jag: - I .Jesu namn, rorsvinn. Det
skrattade fortfarande, ett hest, hemskt skratt. Benen sviktade, jag kröp sakta bort och
lade mig, och blev rädd ror första gången i mitt liv.

En stund senare gick djuret ut, på samma sätt som sist, och skrattade så vi hörde det
en lång stund efteråt. Den natten somnade vi båda av överspänning. Jag sov långt
frampå formiddagen, men då var jag en ny människa. I natt skall det fångas, om det
skall kosta aldrig det! Vi berättade om nattens händelser för vår syster och hon bad att
få vara hos oss om natten och se på det, men det skulle vi aldrig ha gjort, for det var
den hemskaste natt jag någonsin haft och kommer aldrig att glömma den. Återigen var
jag på kyrkogården, hålet var åter öppnat. Stod det i fdrbindelse med "spöket"? Ja,
kanske, kanske inte, den frågan kan jag inte besvara.
Hur skulle den tredje natten bli? Klockan närmade sig 12, vår syster hade sovit ett par
timmar och min bror och jag hade suttit och pratat om, på vilket sätt vi skulle fånga
det. Då hördes det, samma otrevliga ljud, och djuret stod inne i rummet, det sneglade
bort mot fdnstret, och sedan mot sofTan. När det fick se, att vår syster låg där,
stannade det samt vände om mot dörren igen, men då fick det se oss två bröder; det
skrattade till och vände om mot fdnstret igen, och upp på stolen, fdnsterkarmen,
blomkrukan, glasstaven, och så gardinerna, ideligen, fram och tillbaka. Jag såg min
syster blekna, nu är det tid, tänkte jag, innan djuret med sin hypnotiserande blick
skrämt upp oss fOr mycket. Och med ett språng var jag framme vid fdnstret, ryckte
bort gardinerna, fdrsökte att rulla in djuret i dem, men jag kände det ej, utan med en
skräll flög blomkrukorna i golvet, fönsterrutorna krossades, och under skrik och gråt
från mina syskon ramlade djuret ner på marken, med en duns, som fallet aven
människokropp, men fortsatte sedan skrattande mot kyrkogården. Hela samhället
vaknade av detta nattliga oväsen.
Ja, så var hämnden fullbordad, men den drabbade inte oss bröder, utan vår älskade
lilla oskyldiga syster, som efter den natten fick tillbringa ett par månader på sjukhus.
Vi stannade midsommarveckan ut. Djuret kom inte tillbaka, men 17 gånger hade det
visat sig i huset.

Stefan Andersson

kommer till Ljustorp!!
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2:a måndagen i månaden, med start
13 augusti,
kommer jag; Elsie Dahl att befinna mig i
Ljustorps Bygdegård mellan 14.00 - 18.00.
Då kan ni komma med Era önskemål,
hämta era listor, lämna era listor eller
bara komma och
prata en stund.

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

Hund/oder
Sportsman's Pride, amerikanskt he!fodell" 18 kg,
från 315:

Tiden jag kommer att vara i Ljustorp kan
ändras beroende på Era önskemål.

Katt/oder
Golden Blend 6,3 kg, 220:-, veterunärkvalitet
Även andra amer-ikanska sorter

Sllampo
Cardinal serien + andra sorteB"
NYHET: mycket effektivt insektmedel

Bjuder på kaffe gör jag också!

10

Elsie Dahl, ABF Sundsvallsorten
Tel: 060 - 58 04 66, fax 060-57 25 43
e-mail: elsie.dahl@sundsvaH.abf.se

o~:i~~::Ö~~~:~:~s

för hund, katt och häst
Öppettider: Alla dagar 13.00 - 19.00
Telefontid: Från kl. U.OO
Duvvägen 3, 861 34 Timrå
Tel 060-57 59 18, 070-333 14 33
.....i
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LÄS!!
Glöm inte bort att det
går att sätta in
radannonser om ni vm
sälja "småsaker" Under
"'Loppis"
Och NI, glöm inte att
detta blad faktiskt går
ut Ute överallt i
kommunen vid vissa
tillfällen, så era
annonser syns faktiskt
även u.tanf"ör Ljustorp.

lit
8
g

vm ni vara med och
skriva i bladet kan ni
även faxa till mig eller
maila.

S

~&1t1~&1t1~&1D~DgUt1~Dt1

men slå en signal rorst
Mail adressen är:

bjorkom@mailbip.net
II

I

ii Ii

önskas.

Vill bara påpeka att det är
jätteroligt när NI skickar in lite av
varje till insändaren i ~'bladet"
Fortsätt gärna

Faxen är 060-82323
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BIBLIOTEKET HAR ÖPPET 17.00 - 19.00
OBS
Augusti endast ONSDAGAR.
OBS
tel 821 47

BOK-TIPS FRÅN STINA
AUGUSTI - SEPTEMBER
Tyvärr inget nytt läsar-tips denna gång, men se upp i nr 5, för då kommer
detoe

Ljustorps Trädgård
ac
alla glada blomster vänner i

Ljustorps vackra dalgång för en
fantastisk växt säsong. Vi på trädgården
Eva Per Lena Catrine Hans-Olov,Jan E
önskar er alla en trevlig sommar J
I

I

I

I

Ett varmt tack vm vi också ge till
Arnold Thunström ock Lövbergs orkestern
för deras medverkan när ett

SommarTävling'
skicka en roi ig

1~
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historia som
hundra tal Centerkvinnor var på besök
~ handlar om blommor
hos oss på trädgården.
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Nu har vi semester stängt
tUI den 27 augusti

då vi åter öppnar med

färgsprakande höst
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Ordning och reda

Mina barn har massor av pussel,
och gissa om bitarna hamnar lite
varstans. När jag städar så stop·
par jag aUa "på rymmen" bitar i
en speciell låda och sen när lus
ten kommer på, sätter jag mig
och sorterar.
Hujeda vilket jobb, tänker ni,
nix, niL
För jag råkar själv älska att
lägga pussel så en jul för några
år sen hade jag helkväll...
ALLA pussel i familjen lades den
julen och för varje lagt pussel
fick dom nummer, 1 - 53 tror jag
det blev. Men. varenda bit fick
samma nummer, så att sortera
pusselbitar nu är !rena barnleken.
Det står ju nämligen ett nummer
på baksidan av alla bitar, så det
är bara att leta reda på rätt låda
så är det fixat

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

Marianne

STRÖMFISKET
DELTAFISKET
Fixa upp en glad lax!!
Välj vart Du vill fiska, zon l, 2 eller 3.
Zon 1 och 2, bokas endast på
sportfiskekontoret:
Hotell Laxen, 060-57 06 23, fax 060-57 80 33

Landsbygdens dag!

Lanthandelns dag!!
En solig och skön lördag..
Många kom och gick..
Många satte sig ner och
fikade, pratade bort en stund. Det var
en sån dag, just en solig och skön
lördag.
En del blev lite överraskade, för dom
hade ingen aning om att det var en
alldeles specielliallthandels dag!!
Byutvecklingen fick vara med på ett
litet hörn genom att vara med på
serveringen.
Detta är en årlig åteB'"kommande aktivitet..

Ring rör info.
Önskemål finns hos Ljustorpare
att gå i kurs till hösten.
Vi har deltagare i:
Teckenspråk
Spanska, nybörjare + fortsättning
Matlagning, herrar
Ring direkt till ABF 580466 eller
anmäl hos Marianne 824 23

~ t.J
Det ser ut som om vi startar ~ ~ .J

FRITIDSGÅRDEN!!

igen i höst.

Fredag den 21 september

~,,~

"

stampar vi loss.
Berörda föräldrar kommer att i god
tid få er "helglista"
Vi ser fram mot en lugn och skojig
"fritids" höst.
Styrelsen

Sl1mt;
TROPISK

f'RfJkT

I

VI HAR DET TORRT
OCH eRA, MEN MAN
~ÅR INTE ---
---
OM MAN
SKA BO S~

~
PAPE
c:.OJA

HÄR!

LUK.

A.O'E.

&t'\\LA

- Vet du variör elefanter målar sina tånaglar röda?
- Nej.
- För att dom inte ska synas när dom sitter i körsbärs
träden och snattar bär.
- Men jag har aldrig sett en elefant i ett körsbärsträd!
- Nä, där ser du hur effektivt det är.

LUla Lisa satt i skolans korridor
och försökte få på sig stövlarna.
Med frökens hjälp lyckades det
till sist, fast nog verkade stövlarna
trånga.
- Phu, och var har du vantarna,
Lisa?
- I stövlarna, fröken!
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Inramningar 30o~ rabatt
Littografier, original av

jöran nyberg
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Öppet:
nlåndag ~ fredag 12- 19
lördag 10 - 13
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LJUSTORPS FÖRSAMLING INFORNIERAR
KYRKOVAL DEN 16 SEPTEMBER
Du röstar i fyra val - nämligen till: Kyrkomötet~ Stiftsfullmäktige, Samfällda kyrko
fullmäktige och direktvalda kyrkorådet i Ljustorp. Alla, som tillhör Svenska
kyrkan från 16 år och uppåt får rösta.
Du kan rösta fr o ID den 3 september genom förhandsröstning, brevrösta eller på
särskilt röstmottagningsställe.

Förhandsrösta kan du antingen på pastorsexpeditionen i Söråker på Bäckgatan
fr o m den 3/9 - 12/9 kl. 10.00 - 12.00 eller 13.00 - 16.00 varje dag - även lördagen
den 8/9 mellan kl. 11.00 - 16.00. Kvällsöppet är det den 5/9~ 6/9 kl. 17.00 - 20.00.
I Ljustorp kan du förhandsrösta på församlingshemmet den 6/9 Id. 10.00 - 12.00
eller 10/9 kl. 17.00 - 20.00. I fd afrären i Bredsjön kan du rösta den 10/9 kl. 17.00 
20.00.
Material för brevröstning finns att få om du ringer på tel 822 70 eller 824 05.
HAR DU FRÅGOR OM VALET - RING FÖRSAMLINGSHEMMET PÅ
EXPEDITIONSTID TORSDAGAR KL. 10 - 12.00 ELLER 824 05.
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Är Ni några som ska ut på "tur'~,
vill åka tillsammans och
kanske ska en bit

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

t~
x':::ir
Vin bara pånlinna om att det återigen
är sommar OCH dans i Åsen!!
Samordna er och ringo.oDOoou
Lage Sjöström
060 - 81025
070 - 325 76 90

Turistinformationen kommer att
vara öppen

till 5 augustL
Men endast under helgerna
12.00 - 18.00.
AHa hjärtligt välkomna att ta
ett fika, en glass, kolla i loppiset
eller bara komma och hälsa på.
Ta gärna med era bekanta så
att dom får se en rejäl
bäcköring, eller som den är just
nu

rö dingu

o

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

Stefan Andersson

84580

Lagfors (inki ÅS & P-hemmet),
Lövbergsvägen (inkl Lövberg), JäUvik, MeUberg

Lennart Tjärnberg

82405

Från Skäljom-korsningen, Lögdö, Ribodarna

Bosse Bjurström

83012

Prästsvedjan, Hög!andsvägen, Mellberg
Kyrkben-get

Evert Elfström

82311

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen,

Erland Nordström

82319

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen

Hasse Bouvin

83080

Åsäng, mot Viksjögränsen

VAKANT
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Ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamot

"

Suppleant

9'

Majlis Smedman
UUa Jonsson
Sven-Erik Nordström
Inger Nyberg
Jan-Ivar Marcusson
Tage Bohm
Bo Jonsson

Valberedning: Disa Nordström
Glenn Ry~ander
Bo Jonsson
Revisor

Elvy Dahlin

Byalaget har under juni månad klippt gräs och snyggat till vid Jällviksbron samt när
arbetet med detta var klart avslutat med en stunds trevlig samvaro, druckit en kopp kaffe
och berättat några roliga historier. Sista lördagen i juni träffades åter byalaget och hjälpte
en medlem med att klippa gräs, röja samt ta ner träd på den 6 hektar stora tomten. Nu
kan man åter se ut över vägen och skogen igen.
Vi återkommer i nästa numer av Ljustorpsbladet.
Hälsning Majlis Smed man.

FUSKBÄCKENSBYALAG
Rapport från Nylandsbrobygget:
Helt enligt beräkningarna så har andra brohalvan anslutits till Lövbergsåsen i slutet
av denna månad (iu!i).
N u återstår att rårdi~ställa den delen, och med det enorma intresse som finns för' bygget, i Fuske
med omnejd sa beräknas invigningen till slutet av augusti månad (pre!. mrdag 25/8)
I skrivandes stund är inte invigningsprogrammet klart, men vi återkommer med utskick i
brevlådorna veckan före.
För att ekonomiskt stödja Bya-Iaget med brobygget så kommer vi att starta ett lotteri, vi hoppas
att försäljningen tar fart så kanske vi kan ha dragningen vid invigningen.
Stöd brobygget, köp en lo!!!!
Väl mött vid bron!
Ordförande Christer Nyman

A
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Mycket folk bar tydligen besökt
~
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SKINNEN

]

stugan i år också, av gästboken att
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J d öma. En hel del utsocknes h ar också
=
letat sig hit.
+ att fiskelyckan verkar ha varit godo
Troligen kommer andra halvan av taket att tjäras bara väderguden är med oss.

Vm återigen förtydHga att VEDEN som finns i vedboden ENDAST är till för aU elda inne i stugan.
Ved för ute-eldar finns UTE.

Respektera detta, idr våra ideella människor tröttnar kanske på att se till att det finns ved över
huvudtaget.
Så tänk er för... o... oo.
Men för de', elda gärna

~

Som de flesta redan kanske har upptäckt så har våran "firre" inte
öppet mer än under helgerna i sommare
Tyvärr fann ingen detta jobb vara tilltalande nog
(utom en och hon kunde pga olika skäl inte ta jobbet)

men tur nog finns det en hel hög med ideella frivilliga som gärna
ställer upp på helgere Ni som redan varit och Ni som har er helg
kvar: tack alla NU! Ni är ruskigt uppskattadee
Och ni andra, hela allmänheten: har ni önskningar och
förslag på ändringar eller förbättringar inför kommande år hör
jättegärna av Er.
Turistgruppen Ljustorps Byutveckling
Marianne 824 23
Erland 823 19

Droppinkvällen på fisken den 31 maj blev inte särdeles välbe
sökt, men fjällad blev den och trevligt hade vi som var där, med
kaffe och dopp på kvällskvisten med solen i ögonen!
Sen efter ytterligare ett par träffar så blev det för i år en Rödingeo
Detta utseende kommer endast att bestå under f.n. obestämd tid.
Men den SKA återta sin forna vackra utstyrsel så småningom.

KALENDERN!!
är fortfarande bara en skugga av vad den varit.
Kom gärna med inslag.

Idatum

kl

aktivitet

arrangör

plats

11.8

22-02

Lotterifest

Ljustorps IF

Björkängen

13.8

14-18

Elsie informerar

ABF

Bygdegården

25.8

19.00

Surströmmingsdans

RödaKorset

Bygdegården

8.10

19.00

Modevisning

RödaKorset

Bygdegården

1.11

19.00

De fyra rovdjuren...

Byutvecklingen

Bygdegården

I

..................................................................................................................................................................................................................................................................
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Då Lagforsfallet tystnade
Ur "Små visor i folkton" af Tobias

Susande, brusande
sången har domnat,
susande sången från Lagforsens fall.
Hväsande, fräsande
böljan har somnat:
Lagforsens brudslöjas saga är all.
Föga den höga
sopranen man hörde
bjuda på skalors mångfaldiga drill;
brusande, t j usande
sången dock rörde
sångaresinnet och själen d.ärtill.
Alarna, dalarna
undra och spörja,
hvarröre högstämda visan blef all?
Vindarna, lindarna
klaga och. sörja
sångmön som ligger i döden nu kall.
Glömmande, drömmande
vaggsånger milda
söfde mig ofta, då sömnlös jag låg.
Bruset och suset
i toner så vilda
kommo med lugn från din hvirl1ande våg.

Öppettider: vard 8000 - 18.00, lörd 10.00 - 14.00

RENOVERA?

Färg (ALCRO)
tapeter
vinylmattor
el-material

PYSSLA?

artistmaterial

KANSKE HA FEST?

läskedryckskoncentrat
ljus
vaxdukar
essenser

STÄDA?

rengöring
mycket annat inom städ
dammsugarpåsar

TAPPAT RESERVNYCKELN?

Lugn det fixar vi!
Verktyg, papper, bekämpningsmedel, barlrumsartik
lar, beslag, batterier samt mycket annat.•

Drömmen och strömmen
fly hän genom tiden

vredgade vågen ock söker sig ro;
lifvet och kifvet
det slutar med friden
långt bortom döden, där fröjderna bo.

Panera fisken
Din strömming smakar ännU! godare om du panerar
den i saltat~ grovt rågmjöl.

Lite sjuk humor a
u

Detta är citat från verkliga patientjournaler. Hur människor över
levt dessa journalrapporter är dock fortfarande ett mysterium~~aa•.
II
8
@

•
•
•
•
\)
•
6')

~

Den oregelbundna hjärtverksamheten känner hon mest när bon ligger och sover
Patienten har kateter och det är svårt att f'öra samtal med honom
Har inte idrottat eller råkat ut för något annat trauma
Rödmarmorerad blek fot som kommer och går
Smärtan i ryggen kommer när patienten ligger raklång med båda benen på rygg
Kan ej få ner hakan mot huvudet
Lymfkörteln skickades samma dag som patienten i taxi till Uppsala
Kräkningarna f"örsvann på eftermiddagen, likaså maken
Patienten tål inte ost, mjölk eller smör, ej heller moden1 och en bror
Patienten har inte ont för jämnan, bara för det mesta
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Tunbodarnas ekologiska
Odling

Doris fyllde år!
Och jag höll på att alldeles missa det.
Hann i alla faU med en grattiskram in
nan dagen tog slut. Men jag tycker att
ett X grattis så här i efterskott är på sin
plats.
Grattis, grattis
.
MCU"~

Från 5 augusti - 1 oktober
Färsk potatis
och
. ,.
broccoli :

Eterneller självplockning
Hjortronsylt
•
Mänga örtkryddor .;.

Välkommen
Öppettider: Alla dagar 10000 - 17000
Ulla och Bernt Laggren

Tunbodarna, väg 331,
16 km från Stavreviken

Vid säldammen:
Mamman: Titta, vet du vad det
där är ior sorts djur?
Sonen: VA?
Mamman: Vad kallas det där dju
ret?
Sonen: VA?
Mamman (resignerat och pekar
åter på en av sälarna): Vad heter
det där djuret?
Sonen (förelår, med ett jättefråge
tecken hängande efter repliken):
Bengt... ?

060-840 48, 070-677 77 63

I butiken Hantverket hittar Du:
Presenter till
Man eller kvinna
Gammal eller ung
... eller varför inte unna Dig den
personliga presenten - det "lilla extra"

Timrå Glas byter
Din ruta
Snabbt - billigt - säkert
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Vi har fått nya medlemmar med nya alster ex.

handtryck, stickat, trä mm

EN SPRUCKEN VINDRUTA
ÄR EN FARLIG VINDRUTA

""
2O't}

Köpmangatan 23 i Timrå
060 - 580619
Öppet: vard 10 - 18
Lörd 10 -14
Sommartid: 18 juni - 18 augusti
vard 10 -17, lörd 10-14

För din egen säkerhet anlita
AKTORISERAD BILGLASMÄSTERI

TERMINALVÄGEN 6,86136 Timrå
Tel 060-57 64 94, 5764 20, 070-649 94 96
........Il

I...-..

~

ETT GAMMALT KINESISKT TÄNKESPRÅK

En gång, när du känner dig fullärd,
en gång, när du nått livets höjdpunkt,
en gång, när du tycker att du är bättre än de flesta,
en gång, när du känner att tomrummet efter dig aldrig kan fyllas
- gör blott så här, och ditt sinne blir stilla och ödmjukt: Tag en kanna
och fyll den med vatten.
Stick din ena hand ner i vattnet och lyft sedan upp den igen. Det hål din
hand lämnar efter sig i vattnet är måttet på hur mycket du skulle sak
nas.
Du kan plaska så mycket du vill medan handen är i vattnet, och det kan
därvid åstadkomma vågor, men upphör du bara en enda minut, så är
vattnet lika lugnt sonl förut
Det är något som gäller oss alla:
Vad helst du sysslar med i livet, gör ditt bästa, men glöm inte, att
oersättlig är ingen.

Några utdrag ur skoluppsatser:
Geografi:
- I Italien finns det vendetta. Det är när två släkter
iderligen utrotar varandra därför att de har blivit

ovänner.
- I Indien får folk av lägre kast arbeta och slita, me
dan överkasten ligger på sängarna.
- I Kina kunde f'örr en dödsdömd man betala för att
någon annan tog hans straff i stället. Det fanns
många fattiga kineser som försörjde sig på det viset.

Apropå barns sätt att tolka verkligheten:
Pappa och barn passelrade med buss stora
fält med inplastade höbalar. 4-årige sonen
utbrast stolt:
- Pappa, jag vet vad det där är.
- Jasså, säger pappan, vad är det då?
- Det är ägg, och när dom kläcks, så blir det
bönder.
- Äsch, vad du är dum, säger hans syster,
det vet väl alla att det där är traktorägg!

Skola:
- Det var så vackert att jag var nära att gråta när
fröken vid avs!utningen tackade Gud för att termi
nen vall" slut.

Vissa ord kan vara svårare att uttala än
andra.
- Mamma, nu kan jag äntligen säga strakull!
- Jaha, få höra då?
- Grytan!

Biologi:
- Lejon är farliga djur. De drar sig inte ens för att
äta upp människor. De kännetecknas också av att de
brukar ha en öken omkring sig.

Ur en uppsats:
När man blir vaccinerad blir man oemot
ståndlig, men det varar inte hela livet..

Familj:
- jag diskade i mitt anletes svett, och Vera sköljde
efter i ett annat vatten.
- mina föräldrar är av dels manligt och dels kvinn
ligt kön
- Jag stod på kajen och såg tankfullt ner i det smut
siga vattnet, när plötsligt en gammal vän dök upp.

Vill passa på att tacka dom som
rensar sin gömslen på loppisprylar
och skänker dom till loppiset på
Björkängen. "Fisken"
o

a
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Glöm
Inte
Nästa sida!!!
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Vi behöver just
DIN
medverkan.
Vi vill veta vad NI
vill med Ljustorp.
Lämna in enkäten
••
SNALLA!

• "

RIV UR DENNA SIDA!!
Ljustorps byutveckling har för avsikt att genomföra ett antal utvecklingsprojekt för bygdens
framtid, EU-projekt.
Målsättningen med projekten skall vara att stärka det lokala företagandet och utveckla den
§ociala servicen.
Hur vill Du prioritera de olika förslagen? Ange med siffror 1-10, där 1 står fOr lägst intresse
och 10 för högst.
1. Utveckla turistnäringen/fisket, restaurang, camping, badplatser, ån....
.
Mål: art locka turister till allt vi har att erbjuda och att det genererar i arbetstiHfållen

..

2.1 Skolan
Mål: att förebygga ev. avveckling, snarare utveckla skolan att bli starkare.
202 studiecentra
Mål: ev distansutbildning, "datahall"

3. Nybyggnation bostäder
Mål: att det ska finnas lägenheter så att vi får behålla både yngre och äldre i byn

4. Bygdegården
Mål: hjälpa till med ideer för att utvidga nyttjandet av huset

5. Göra "stordåd" typ Graningebyn
Mål: skapa många aktiviteter under samma tak
6. Mack med tvätt/gör det själv-hall
Mål: viktigt med kort-automattank
7. care / korvis / pizzeria
0'''0''00'0
Mål: arbetstillfälle, att både som bybo och turist kunna gå någonstans och fika eller träffas
8. Sport
Mål: skidskytteban, klättervägg, snowboardbacke, badhus mm
Kanske en ny Magda finns i Lj ustorp..
EGNA IDEER. Ta chansen och skriv vad Du tycker. (du kan fortsätta skriva på baksidan)
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Observera att dessa punkter än så länge bara är ideer som poppat upp genom åren och för att
få något att sätta tänderna i så vill vi att Ni, kära bybor, lämnar ERAN åsikt.

K~~~O D 31-40
Namn och tegivmigt•.~ ...
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Ljustorps Byutveckling
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OCH snälla, det är jätteviktigt att just Du lämnar in enkäten, för hur ska vi
annars få reda på vad Du tycker!
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