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Tidningsinformation

Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Stoppdatum den 24/9

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors:
Göran Andersson 		
tel: 060-845 12

Nästa tidning 12/10

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, Höglandsbodarna,
Mjällå och Tunbodarna
Sven-Erik Karlsson 		

tel: 0702344885

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
ansutg@ljustorp.se

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
Gästskribenter:

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

röst

Ljustorps
sockenförening
Föreningen skall verka för att
skapa de bästa förutsättningar för
att leva och bo i Ljustorp!
Sommar, sommar, sommar...
Vi kanske inte har haft den bästa sommaren, men jag tror alla håller med om att den
har varit bra ändå. En sommar är alltid en
sommar! Under sommaren har vi haft vår föreningsstämma och du kan se vår nya styrelse
till höger på den här sidan.
Våra projekt rullar på som vanligt och vissa
har haft högsäsong under sommaren, medan
andra kanske har haft semester. Vi kan i alla
fall konstatera att vi mer och mer utvecklas
till den projektdrivande förening vi var tänkt
att vara från början.
Tyvärr blev årets företagstestare inställt
pga diverse omständigheter. Vi kommer nog
heller inte att driva projektet framöver. Projektet var en möjlighet baserat på ideella
resurser, inte en rättighet att ställa krav på.
Vi ber alla ungdomar som drabbades oförskyllt i frågan om ursäkt och hoppas att ni
hittade andra sysselsättningar i sommar.

Mjällådalen kan bli
årets geologiskt arv!

Fram till den 10 september kan alla gå in
och rösta på Mjällådalen som geologiskt arv
i Sverige. Mjällådalen är en av tio aspiranter på titeln. Visst vill vi hjälpa Mjällådalen
att vinna!

Gå in och rösta på www.sgu.se
För mer information om vår verksamhet
Vi driver eller är samverkanspart i Leaderprojekten:
GPS för naturturism, Klimatsmarta Ljustorp, Bygdegården som möjlighetsskapare, Lantnära boende
och Vindkraftsåterbäring för bygden som har egna
annonssidor i tidningen.

Styrelse 2012

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

Årsavgift

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

Insats

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

Kontakt

Öppom 110
861 93 Ljustorp
Tel: 060 - 824 13
Pg 86 11 24-6
Org. Nr: 76 96 00-9476
sockenforening@ljustorp.se
www.ljustorp.se/sockenforening
Bygdekontoret
Boka tid för möte
bygdekontoret@ljustorp.se
Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor

www.ljustorp.se
www.upplevljustorp.se
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Utflykt till Vargudden

ördag den 26 maj arrangerade Naturskyddsföreningen
en utflykt till Vargudden. Det
var både en natur och en kultur utflykt. Hembygdsföreningens Olof Ulander informerade om varguddstorpets och
områdets historia och Tomas
Rydkvist från SCA informerade om deras naturvårdande
insatser i området. Området
ligger i Lögdö vildmark i kilen
som uppstår ovanför den plats
där Laxsjöån och Ådalsån går
samman.
Utflykten började vid Ljustorps
Handel, där Lage Sjöström fanns
på plats och erbjöd gratis buss för
alla deltagare och sen bar det iväg
upp mot Lögdö vildmark. Det var
sol och bra väder så de cirka 40
deltagarna fick en härlig skogspromenad i underbart vårväder. Alldeles vid starten har det funnits
ett torp som under en period har
försörjt cirka 8 olika familjer. Här
stannade man till och Olof Ulander
berättade om historien. Vargudds-

Olof Ulander berättar.

torpet låg efter den gamla stigen
upp genom Ådalen och här passerade en ström av torpare, huggare,
körare, luffare, handelsmän, skogvaktare, kolare och inte minst kolsligor. Skogen och området kring
vargudden var intensivt brukad
och det fanns en såg vid Laxsjöns
utlopp. På fastigheten fanns under
den aktiva perioden 1 mangårdsbyggnad, 1 ladugård, tröskloge, ett
torkhus och två hölador. Torpet
började bebos i början på 1800-talet och övergavs i början på 1900
talet då byggnaderna flyttades
därifrån. I ett kontrakt från 1874
heter torpet Wärjudden, vilket
under tidens gång har förvrängts
till dagens Vargudden. Mer information finns på Hembygdsföreningens hemsida, där man har ett
helt reportage om torpet och dess
historia.
Naturvårdande skötsel
Tomas Rydkvist från SCA berättade att området kring Vargudden
är en frivillig avsättning från SCAs
sida och att inriktning på området
kommer att vara naturvårdande
skötsel. Det innebär att man kommer att göra enbart begränsad avverkning genom att ta bort bland

Lövbergs B&B

När du får gäster eller affärsbesök för övernattning
www.bedbreakfast.ljustorp.se
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40
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annat gran. Man har också ansökt
hos Länsstyrelsen om att få bränna området. Det låter dramatisk,
men Tomas berättar att brand var
naturligt i skogen i Sverige fram
till 1889. En brand bränner ner
gran och sly, men sparar tallen
som klarar en brand. Det ger en
starkare tall och ger också förutsättningar för naturlig föryngring
av tallen.
Den första skogspromenaden var
på cirka en kilometer fram till
Laxsjöån som så här på våren brusar av vatten och ger ett mycket
ståtlig intryck. Därefter var det
dags för medhaft fika och sen fick
deltagarna välja om de ville gå på
en 1,7 kilometer lång rundvandring mellan Laxsjöån och Ådalsån,
om dom ville gå tillbaka till bussen eller om dom ville gå en knapp
kilometer genom skogen till Födslodammet. Sista delen av dagsutflykten var just vid Födslodammet
där Hembygdsföreningen fanns
på plats och sålde kolbullar, kaffe
och hembakt bröd. Dagen till ära
hade man dessutom med sig lite
sittplatser så att gästerna fick vila
efter promenaden.
Text & bild: Lena Liljemark

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Var med på våra andelsspel från Svenska Spel!

Nu kan du hyra
släpvagn på
Ljustorps Handel!
Laxfilé
500g Polar

59,90:Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller med reservation för slutförsäljning.

Vi säljer fiskekort.
Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

OMBUD FÖR

Beställning
senast Torsdag.
Tel: 820 40

Öppettider

Mån-Fre 9-19 Lördag 10-16 Söndag 11-15
Adress: Öppom 110, 861 93 Ljustorp, Tel: 060-820 40, fax: 060-820 50,
e-post: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida: www.ljustorpshandel.se
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Yngve Nordström f. 190416
I samband med vårflodens våldsamma härjningar i Ljustorpsån
våren 1919, föddes denne man på
Näset i Mjölsätt. Modern Jenny
Nordström hade stora problem
med barnmorskans närvaro pga
översvämningen som pågick.
Nåväl, allt gick bra och uppväxten fortsatte på Näset med mor
Jenny. Mamman var ensamstående och ogift, så morbrodern
John Nordström som också var
bonde på Näset, blev som en
far för Yngve under barnaåren.
Några syskon hade inte vår
profil, och modern fick så småningom anställning hos bonden
Wiklander i Fuske dit hon flyttade med sin son. Hon tjänstgjorde som hushållerska. Enär
bondens barn var ”retstickor” så
tydde sig Yngve till Hamlunds
barn på andra sidan vägen, och
där trivdes han. Även Yngve fick
drängsysslor så småningom, och
en piga, Nanna Forsberg från
Viksjö började jobba på gården
och därmed kom kärleken in i
bilden. De bodde en kort period
hos Boströms på Härehöjden,
innan pigan och drängen gifte
sig i början av 40-talet och 1945
köpte makarna en jordbruksfastighet på ”byn” i Lagfors. Det
område som kallas ”Byn” ligger på
höjden innan man kommer fram
till Lagfors centrum och begränsas i söder av Skälvebacken och
i norr av Bastubacken. Jord och
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skogsbruksfastigheten hade Karl Bergström som tidigare
ägare. Ett stort hus
med flera lägenheter. Thea Sidén och
dottern Anna, som
senare flyttade till
Mjösjö i Jämtland,
bebodde ena flygeln och Nanna och
Yngve den andra.
Hela övervåningen
hyrdes av förvaltare
Gillis Debesche och h.h. Hulda.
Ladugård, häbbren och andra
ekonomibyggnader ingick i fastighetsköpet inklusive betydande
jord och skogsmark. 4 barn
föddes, Kjell 1944, Ingvar 1946,
Gunvor 1949 och Bengt 1952. 8
barnbarn har de tillsammans.
Makarna Nordström drev jordbruket med häst och kossor,
m.fl.
produktiva
husdjur.
Avverkning vintertid drygade ut
inkomsterna. Yngves första häst
inköptes för 1000:- i Stavreviken, men denne fick avlivas, och
en ny införskaffades och denna
häst formligen sprang innanför
skaklarna, berättar Yngve. Han
tillhörde
Baptistförsamlingen
och tillsammans med Anna Säll
ledde han Söndagsskolan vid
Salem i Ås i många år. 1966
avled hustrun Nanna endast
52 år gammal. Närmaste grannen Greta Selander som också
blivit änka, blev Yngves nya
hustru 1970. Hennes hus eldhärjades och flytten till Yngves
bostad skedde. Efter avyttring
av djuren flyttade de till Bosvedjan och Greta kom närmare sitt
arbete på sjukhuset. Yngve fick

sjukpension 1975. Makarna flyttade till Lögdö, där Yngve tog
hand om vaktmästartjänsten vid
Herrgården, som pingstvänsrörelsen var ägare till.
Vid sekelskiftet fortsatte flytten
till Ebeneser i Söråker. Efter
förfrågan av Torsten och John
Uppgård, även där en vaktmästarbostad, för tillsyn och skötsel
av kapellet. Sonen Ingvar förolyckades 1981 i en singelolycka
med bil som inte nämnts här tidigare. Yngve blev ånyo änkeman
2012 efter Gretas bortgång.
En trygg och stabil människa
med stark tro kännertecknar
Yngve. Något körkort har ej
införskaffats utan mopeden och
cykeln har varit hans följeslagare hela livet. Hagalids äldreboende är nu hans bostad sedan
början av 2012. Huset i Lagfors
står kvar där barn och barnbarn
övertagit skötseln, och tvåhjulingen är utbytt till en fyrhjuling.

Torsten Byström

Bilbingo
Torsdagar kl 18.45
kassan öppnar 17.45
Sista torsdagen 30
augusti.

Välkomna!
Glöm inte årets upplaga av
Surströmmingen den 15 aug

Kom och prova
vår NYA badtunna!

Semesterstängt v. 27-32
Vid viktigt ärende mejla
ljustrorpsif@telia.com
Mejlen läses regelbundet.

Fotbollssektionen
Hemma matcher

4 augusti kl 14.00 LJIF- Kuben
11 augusti kl 14.00 LJIF- Söråkers FF
14 augusti kl 19.00 LJIF- Lucksta IF
23 aug. kl. 18.00 LJIF- Medskogsbrons BK
8 september kl. 16.00 LJIF - Svartviks IF
15 september kl. 16.00 LJIF - IFK Timrå
29 september kl. 14.00 LJIF - SundIF

Ett stort TACK till våra fantastiska
sommarjobbare.

Vi har ett nytt journummer till
vaktmästarna: 072-7057943

					
Föreningens medlemsavgift 2012
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-Tors 9.00-12.00
Tel: 060-821 86
Jounr: 072-7057943

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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Fiskedag vid Burtjärn
Ljustorpsåns fiskevårdsförening anordnade familjedag.

L

justorpsåns fiskevårdsförening
anordnade
en
familjedag vid Burtjärn den
16 juni. Det blev en väldigt
lyckad dag med massor av
folk och fint väder.
Klockan 11 började man och det
var många som var på hugget
redan då. De flesta som kom
var barnfamiljer, men inte alla.
Under dagen fick alla som ville
fiska gratis och eftersom det
nyligen planterats in fisk var det
väldigt många som fick napp.
När hungern började göra sig
påmind kunde man välja på de
sedvanliga grillade hamburgarna och korv, med festis eller
dricka till. Kokkaffe och rulltårta
blev det efter maten. För matlag-

ningen
s t o d
Oskar
Westerlund.
Tidvis
f i c k
han det
körigt,
för som
det ofta
är blir
a l l a
hungr i g a
samtidigt.
Frågeslinga
Ville man ta ett avbrott i fiskeriet, fanns det en frågeslinga.
Den inleddes med pilkastning
och sedan
fick
man
g n u g g a
geniknöl a r n a
ordentligt,
för frågorna
var inte av
det
lätta
slaget. Man
måste nog
vara både
intresserad av fiske
och insatt
i de lokala

förhållanderna för att kunna få
alla rätt. Representanter från
fiskevårdsföreningen var Peter
Danielsson, Niclas Andersson,
Mats-Ingvar Perälä, Fredrik Öhrling och Anders Mattsson som
höll i prisutdelningen. Priserna
var skänkta av olika företag. Det
delades ut många olika priser,
bland annat så vann Melina
Svedin barnpilkastningen och
Simon Jonssson som drog upp
första fisken, fick ett pris för det.
Under dagen kom det mellan
40 och 50 personer upp till Burtjärn. Eftersom dagen var lyckad
är det inte omöjligt att det blir en
fortsättning nästa år om intresse
finns.
Text & bild: Sara Östman

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

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
8

Välkommen till Bygdegården
Vi har ett nytt
journummer till
vaktmästarna
Svante och Mikael:
072-7057943
Kom och ta ett
härligt varmt bad i
vår nya
badtunna
på Idrottsplatsen.

Nu är våren äntligen här
och årets uthyrning av

KANOTER
har kommit igång.
Pris: 300 kr inklusive paddlar,
flytvästar och frakt.
Priser för lägret anges av Svante.
Tel. Svante: 0730-944 944

Semesterstängt v. 27-32
Vid viktigt ärende mejla
ljustrorpsif@telia.com
Mejlen läses regelbundet.

Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, kök, förråd, samlingslokaler och Bygdetorget. Här spelas
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser,
arrangeras cafekvällar och modevisningar mm.
Här finns en stor sal som rymmer ca 150 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även
Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljudanläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. Vi erbjuder också lokal för borgliga ceremonier.
Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakta i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift.
Bokning sker via kontakt med Marlene: 060-821 86

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

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tors 9-12 tel 060-821 86
bygdegarden@ljustorp.se
---------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg
Svante Jansson
Journummer: 072-7057943
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Sommarläger

ör andra året i rad annordnade Bygdetorget ett
sommarläger för barn. Lägret
pågick i tre dagar mellan
18-20 juni. Eftersom lägret
var så populärt ifjol, så hade
antalet platser utökats i år.
De vart snabbt bokade. Förutom Bygdetorgets personal
så var det en vuxen och fem
sommarjobbare som hade till
uppgift att se efter barnen.
Varje dag började på Idrottsplatsen klockan 9.00 med en samling
och genomgång av dagens program. Den första dagen inleddes
med en genomgång av Marlene
Svedin. Hon pratade om hur vi
ska vara mot varandra och att
vi ska visa respekt för varandra.
Efter det delades barnen upp i
två olika grupper. Fotboll och
brännboll stod på schemat. Den
ena gruppen började med fotboll och den andra med brännboll. Efter ett tag bytte man. Det
var hungriga barn och ledare
som kom in för att bli serverade
lunchen som bestod av korv och
mos. Eftermiddagen tillbringades i kyrkan, där prästen Thord

Hägglund berättade om de olika
föremålen som finns i Ljustorps
kyrka. Efter rundturen samlades
alla utanför. Det var dags för att
måla t-shirtar med textilpennor.
Detta var en mycket uppskattad
aktivitet som alla verkligen gick
in för.
Dag två så var det dans på förmiddagen. Det var Linda Meijer
som har Be kidz som instruerade.
Barnen och ledarna fick prova på
latininspirerad dans. Det blev
mycket skratt och fniss när kroppen skulle röras på obekanta sätt.
Precis när dansen var slut började det regna. Från Bygdetorget hämtades sällskapsspel och
resten av förmiddagen tillbringades inomhus. Efter lunch var det
så äntligen dags för lägrets höjdpunkt - det efterlängtade vattenkriget. Olika vattenpistoler togs

Vill du ha promenadsällskap?
Vi samlas utanför Bygdegården omkring
kl 8.00 och går i en timmes tid. Passa på
att komma ut i solen och få en bra start på
dagen. Ta med gåstavarna om du vill.
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fram och en del var nästan större
än barnen själva. Både barn och
en del ledare blev dyblöta och att
det var mulet och bitvis regnade
märktes inte. Badtunnan var flitigt besökt och även bastun, där
de kunde få lite värme.
Den tredje dagen skulle spenderas i Röje, men vädret satte
stopp för det. Istället spelades
olika sommarspel och sällskapsspel. Några badade i badtunnan
och bastade. En liten grupp gick
iväg till Ljustorpsån och fiskade.
Till lunch blev det grillade hamburgare och glass. Barnen var
väldigt nöjda när deras föräldrar för sista gången kom för att
hämta dem. Bygdetorget satsar
på att anordna ett sommarläger
även nästa år.
Text & bild: Sara Östman

Våga Vara Vacker
Birsta Cupolen
BIRSTA Tel. 52 52 55
www.harlinjen.nu

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Söndag 22 juli inbjöd Centerpartiet i Ljustorp
till utflykt mot ”hemligt mål”. Vi träffades på
Bygdegården för samåkning, ett femtontal deltagare fick
ledtrådar om årets tema, ”kust och fjäll”. Bilkaravanen
styrde därefter mot yttersta spetsen av Lövudden i Indalsälvens delta. Där väntade yrkesfiskaren Lars Bergman oss
för en kortare båttur ut till en mindre holme. Där visade
han sälsäkra laxfällor och berättade vidare om laxen, laxfiske och de laxprodukter han producerar. Vi fick även
provsmaka kallrökt lax! Efter trevlig samvaro, fika och
lotteri åkte vi åter nöjda mot land trots ett tilltagande
duggregn.

11

Grillad biff med grönsaker och fetaost i paket
4 port

20 min

275 grader

200 g fetaost i bitar
1 rödlök i klyftor
10 pepperoni
1 dl basilika
170 g körsbärstomater
0,5 tsk salt
0,5 tsk svartpeppar
2 msk olivolja
1 citron, pressad saft
0,5 lantbröd (en skiva per person)
2 msk olivolja
1 msk flingsalt
600 g biff i skivor
0,5 tsk salt
0,5 tsk nymalen svartpeppar

Gör så här
Lägg fetaost, rödlök, peperoni, basilika och körsbärstomater på en bit ugnsfolie. Salta och
peppra. Ringla över olivolja och citronsaft. Vik ihop till ett paket och grilla i 10 minuter.
Skiva lantbrödet, ringla över olivolja, strö på flingsalt och lägg brödet på grillen. Grilla biffarna 2-3 minuter på varje sida. Salta och peppra köttet.
Receptet är hämtat från coop.se

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

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

Jag har
Linnex
linniment.

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

Vill du göra en bra affär kontakta
Per Stadling på SCA Skog
TFN: 070-2290455
Tel 060- 19 39 18
Mobil 070- 229 04 55
per.stadling@sca.com

www.scaskog.com
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Ljustorps minnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 11782.
Ännu ett vykort har kommit till undertecknads kännedom, nämligen nedanstående
vy över Lagfors. Kortet är avsänt från Ås
19120529 och är gjort efter 1905. Det är
en fin vy över Lagfors med bruksgatan i

bakgrunden och den alléprydda landsvägen i förgrunden som gick upp över den
gamla byn bakom fotografen. I samband
med vårfloden 1919 flyttades dammfästet och landsvägen över den ca 90 meter

till höger på kortet. Kortet är utfört på
ett sådant sätt att man kan gissa att det
är fotograf Gottfrid Norberg, Åsäng och
Fjäl, som har tagit bilden. Vykortet har
ställts till förfogande av Mats Ålander.

Bilden är tagen våren 1927 av Bror
Berg och visar Viktor och Erik Berg,
Uddefors,i arbete med vedsågning. Bror
Berg har skrivit följande text på baksidan

Bild nr 10120.
av kortet; ” Ett vårtecken från Medelpads
landsbygd, som framgår av bilden är det
vedkapning. Detta arbete utföres företrädesvis å våren för att veden skall hinna

med att torka över sommaren, å mindre
gårdar, som är i avsaknad av elektrisk
energi, utföres kapningen på samma sätt
som i äldre tider.”
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ÅRETS MITT PÅ DAGEN RESA gick i Västerled till Östersund !
Den 8 juni inleddes dagen med ”Springfika” i Ljustorsp församligshem före avfärd. En nästan full
buss lämnade Ljustorp i strålande sol denna tidiga förmidag. *Detta år sträckte sig resan fram till
Östersund och ”Jamtli”.
Vi blev mycket väl mottagna av museets personal och fick ”fria tyglar” i museet. Nationalmuseum
hade en avdelning med konst som var utlånad till Jamtli och som innefattade de allra största med
både Anders Zorn och Bruno Liljefors representerade.
En annan mycket spektakulär utställning på museet var den permanenta visningen av
Ytterhogdalsväven, en textil vävnad unik i sitt slag i sverige.
Efter museibesöket så blev det lunch och bussrundtur ute på Frösön där vi stannade till vid
Wilhelm Petterson Bergers hem där det ligger på höjden med en milsvid utsikt över storsjön.
Färden gick sedan vidare till Stuguns gamla kyrka, där vi fick en fullödig guidning av den vackra
kyrkan. Utanför på kyrkbacken höll sedan Gunnar dragning av de lotteri som sålts under bussresan.
Vi åkte med samma bussbolag som tidigare och det var Micke själv som körde bussen. Vid sex
tiden på kvällen så var vi åter i Ljustorp efter en riktigt späckad dag av upplevelser.

COUNTRYKVÄLL

LAGFORS KYRKA

Förra året ordnades en countrykväll på
Bygdegården tillsammans med Ljustorps
församling, Baptistförsamlingen och
Frälsningsarmén.
Succén var given med 160 personer som
kom och lyssnade.

Lagfors kyrka kommer att få ett nytt tak.
Arbetet kommer att bedrivas under hösten och
under nästa sommar. Nu de närmaste
veckorna så kommer en finsk firma att lägga
ett nytt spåntak på sakristian. Nästa sommar
så kommer de sedan tillbaka och lägger nytt
kyrktak och även tak på tornet. Sedan efter
omålning av fasaden så kommer kyrkan att ha
fått en genomgripande renovering av sitt yttre.

Den 25 augusti i år klockan 19.00
är det dax igen !
Välkommen till insamlingsgala à la
Ljustorp

ÅRETS SURSTRÖMMING!
Gratis surströmming äter vi tillsammans
i prästgårdsparken den 15 augusti från
kl 14:00 till 19:00
Den som inte äter strömming bjuds på
sill barnen får köttbullar eller korv.
Alla ni som inte tidigare har kommit
tycker vi ska göra ett försök.
Som vanligt arrangeras tillställningen
av IP och församlingen

NY KYRKOHERDE
I skrivande stund så är det inte klart vem som
kommer att bli ny kyrkoherde efter Peter
Persman men tillsättningsarbetet är just nu i
ett slutskede. I mitten av september så
kommer de att stå helt klart vem det blir sedan
både församlingarna och stiftet har fått säga
sitt.

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: månd-fred 10-12
Tel. 060-408 20
vik kh Thord Hägglund 060-408 21, 070 – 3138
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Triathlon i Ljustorp

Superenkel och kul motionstävling för alla.

vann bland herrarna på tiden
28,26. Hans sambo Angelica
Saur vann bland damerna med
tiden 35,03. Axel Englund var
först in bland de yngre deltagarena på tiden 39,37.

Startfältet med Axel Englund i förgrunden			

Den 29 juli genomfördes för
andra gången ett kort distans triathlon i Ljustorp.
Initiativtagare är Mats och
Cecilia Englund i samarbete
med Söråkers bandydamer.
Starten sker i Lövberg och
avslutningen vid Röjesjön.
Triathlon är en uthållighetsidrott
som består av tre grenar: simning,
cykling och löpning. Grenarna
genomförs i en följd utan avbrott
och den som är först i mål efter
sista grenen vinner tävlingen.
Tävlingen i Ljustorp har inte de
officiella distanserna, utan är
mer att se som en träningstävling
för dem som är nyfikna att testa.
Distanserna i tävlingen var cykling 4,5 km, löpning 3,3 km och
simning 150 meter.
Tävlingsupplägg
Loppet börjar klockan 11 med
cykling från Lövberg till Röjesjöns badplats. Därifrån vidtog
löpning upp efter Kronvägen och
sedan ner till Röje igen. Därefter var det dags att slänga sig i
Röjesjön och simma ut och runda
en plastbåt som var förankrad
i botten. Målet var på stranden
vid bryggan på badplatsen. Hela
loppet tar för de bästa kring 30
minuter att genomföra.
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Foto: Olle Liljemark

Cecilia Englund berättar att
tanken är att det ska vara ett
extra träningstillfälle för alla som
vill röra sig, men också något som
gör att det blir lite fart i byn. – Det
ska vara något som alla klarar
av, berättar hon. Mats Englund
ser tävlingen som ett test av en
mer oorganiserad tävling. – Vi
gör allt så krångligt nuförtiden.
Den här tävlingen ska bara vara
superenkel och kul. Så lite regler
som mjöligt med målet är att få
ut folk och prova.
Till årets tävling var det 27 deltagare varav 12 var Söråkers duktiga bandydamer. Det var flera
Ljustorpare anmälda och alla
åldrar finns representerade. De
två yngsta deltagarna är 10 år och
den äldsta är 78 år. Det är med
andra ord en tävling för alla.
Efter loppet kunde deltagarna
köpa hamburgare på stranden.
Då passade jag på att prata med
Mats Englund och han berättar att han är nöjd. – Det blev
ju kanonväder och det här bevisar att det inte behöver vara så
avancerat, säger han skrattande
medan han fortsätter att grilla
hamburgare.
Vinnarna från Ljustorp
John Andersson från Ljustorp

Angelica Saur, som är inflyttad från Åsarna till Björkom
för cirka 1,5 år sedan, berättar
efter loppet att det var jättekul
att delta. Hon tävlar lite grann i
vanliga fall, fast inte i Triathlon.
På frågan när loppet kändes
som tyngst säger hon att det är
när man kliver av cykeln, då är
benen stumma. – Det var varmt
och skönt idag, avslutar hon. Axel
Englund boende i Lövberg berättar att han också var med ifjol,
men att han gjorde en bättre tid
i år. I normala fall så tävlar han
i orientering, cykling och skidåkning. – Det var jobbigt, men kul
säger han pustande.
Söråkers bandydamer deltog
Ellen Persson som tränar Söråkers bandydamer berättar att
hon ville ha ett testtriathlon
som ett extra träningstillfälle. –
Det är kul att utmana sin egen
fysik, säger hon. De här distanserna gör att det är jobbigt, men
ändå realistiskt att genomföra.
Normalt tränar bandydamerna
mycket cykel och löpning. -Det
blir bra träning med den variation ett sånt här lopp innebär.
Cykling i uppförsbacken, löpning
på myr och sen få avsluta med
ett härligt bad i Röjesjön.
Ljustorpsbladet utsända känner
sig utmanad att delta nästa år,
då vi hoppas att tävlingen återkommer.
Text och bild nedan: Lena Liljemark

Vinnaren John Eriksson
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Mjällådalens byalag
Ja så en är en del av sommaren förbi men det
återstår ännu en del. Vi kanske inte fått den
sommar vi önskade. Men tack vare regnet har
växtligheten fått verkligen glädjefnatt i sommar,
vilket är mycket positivt för klövvilt bland annat.
Det har funnits gott om mat för dem.
Vi i Byalaget uppefter Mjällådalen har även i
år tittat över de broar som vi har ansvar för. Det
har inneburet att vi har oljat in Jällviksbron
och sedan har vi röjt gräs vid rastplatser och
stigarna ner till både Jällviksbron och Petter
Norbergs bron.

Sensommarfest vid Bredsjö badstrand
18/8 kl 18:30
Sommarbuffé, musikunderhållning med Mr Spotify
Vuxen medlem i Byalaget 200 kr inkl måltidsdryck
Icke medlem 250 kr inkl måltidsdryck
Barn upp till 10 år äter gratis inkl måltidsdryck
Barn mellan 10-15 år 50 kr inkl måltidsdryck
OBS Endast förköp Senast den 12/8
Önskar ni köpa biljetten i Bredsjön?

Vi vill uppmuntra dig att ta dig tid att göra en
vandring efter de stigar som finns i anslutning
till dessa broar, för Mjällån är med sina omgivningar mycket vackra att se och uppleva.

Kontakta då Ewa 073-039 56 54 el Mats 845 60,
el betala in på PG 632411-5 ange då namn och tel.
nr (ni får då hämta biljetterna på plats).

Mjällå Byalag

Ljustorps Taxi 070-547 14 14,

Ordf Sven-Erik Karlsson

Ås/Lagfors byalag
Den 9 juni, en vecka tidigare än brukligt,
”invaderades” den nu berömda Vargknösen
vid Lagforsdammen av ca: 25 medlemmar
i byalaget. Glädjande var närvaron av flera
barnfamiljer. Således ”utsålt” beträffande
utsatta bord på ”Knösen”. De kluriga
frågorna i ”slingan” besvarades, grillen
gick på högvarv och stämmningen var så
god som förväntades. Lite kylslaget som
innebär att festandet förkortas något på
kvällskvisten. Festkommiten såg till att
kaffe och tårta förplägnades innan
återgången till stugorna tog vid.
Lea Hörnström är uppgivare till
ovannämda rapport enär undertecknad
ej hade möjlighet att vara därstädes.
Totte vevar vidare
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Bredsjön & Slättmons
byalag

Kontakta gärna våra lokala taxirörelser för transport:

Sjöströms Busstrafik 070-325 76 90.

Våra dialektord, R3
Ur Bygd i förvandling, del III

råckt-út
rå´le		
rôlji		
råm		
rå-mä´
rä´cke		
rä´ka		
rä´ki		
rä´mme
ränn		
ränn-dýnja
rä´nnegröt
rä´nnsla
rö´mlit
rö´te		

drabbats av något oförklarligt.
skrek
ofin
hes
orka med
skuttar, hoppar, tokspringer
röra på sig, motionera
ostadig
häftig gråt
sur
diarré
norsk maträtt
värk
rymligt
råma

Omställning till Klimatsmarta Ljustorp

Har du frågor om projektet Kontakta Ingela Dahlin
ingela.dahlin@studieframjandet.se 073-803 79 68
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www.upplevljustorp.se

Stavre fäbodstig

Vandringsstig, torparstig och GPS-vandring

Stavre fäbodstig är en vacker historisk stig som delvis går på skogsvägar. Du passerar Stavrebäckens såg, Stavretjärnen, de gamla Stavrebodarna och går sedan torpstigen mot Gammeldalen.
Fäbodstället omvandlades på 1800-talet till torpställen. Upplev naturen och historien i en skön mix.
Se/uppleva
Fäbodstigen passerar genom en fin natur. Du kan också se resterna av Stavrebäckens såg. Vandringen mellan Stavre
fäbodar och gammeldalen går delvis
efter vackra slingrande Gravamobäcken. Här finns också en geocache.
Historia
Precis där du parkerar är den ursprungliga sågplanen för Stavrebäckens såg.
1769 byggdes här en grovbladig såg
som drevs av ett vattenhjul. Bönderna
i Stavre, Slätt och Åsäng tog initiativet.
De bjöd även i Mathias Krapp på Lögdö
Bruk som delägare. Sedemera tillkom
en stor kvarn som revs på 1920-talet
samtidigt som ett framgångrikt turbindrivet kraftverk ställdes i ordning. Flera
byar fick glädje av den elektriska strömmen från bäcken.
Stavre fäbodar var fram till 1600-talet på
Högåsen, längre bort från byn. Den här
nya fäboden uppfördes på 1700-talet närmare Stavres gårdar. Det var en samlad
fäbod för hela byn. Under senare delen av
1800-talet omvandlades dessa fäbodar och
närområden till torpställen där det bodde
60-70 personer som mest. Av fäboden
finns endast husgrunder bevarade i skogen.

Stavretjärn

Strax bortanför
den plats där fäboden låg finns
i dag ett privat
sommarstugeområde som har
sitt ursprung i
torpbebyggelse.
I gammeldalen där stigen
idag slutar var
det
tidigare
två torpställen.
Idag finns ett
kvar som privat
sommarstuga
och man kan
hitta rester av
grunden från
ytterligare ett
torp högre upp
i skogen.
Kuriosa
Namnet Stavre kommer från att man på
området satte upp stavar för att markera
gränsen mot Hässjö församling. Stavre byalag byggde bron vid Stavrebäcken 1994.
(Materialet hämtat från Tidsbilder från
Ljustorp 2, Fäbodlivet och hembygdsföreningens
hemsida.www.ulander.
com/ljustorp)

Fotograf: Lena Liljemark

skogsvägen vid Stavretjärnen, här kan
du ta en fikapaus vid sjön om du gör
en avstickare till höger. Den gamla
husvagnen är öppen för besökare.
2. Fortsätt sedan skogsvägen till höger
mot de gamla Stavrebodarna.där det
finns en informationstavla.
3. Efter en vägbom kommer du till ett
sommarstugeområde, var god respektera att det är privat. Man får ta ett kort
fikastopp vid fikabordet vid dammen.
Efter en högersväng vandrar du över
ett hygge på väg mot Gammeldalen.
4. Efter hygget kommer du ner mot
Gravamobäcken som vackert slingrar
fram i skogen.

Vandringsbeskrivning
P. Du börjar vid
parkeringen där
gamla Stavrebäckens sågplan låg.
5. Stigen slutar vid det sista torpstälInformationstavla
let. Längre upp i skogen finns rester
finns. Du vandrar
efter ytterligare ett torp. Här kan du
sedan över Stavockså följa pilen och gå och titta på den
rebäcken och in
gamla skogskojan som ligger cirka 100
genom skogen efter meter bort.
den gamla fäbodUtdrag ur produktbladet för
stigen.
Stavre fäbodstig, hela blandet
1. Fäbodstigen
och fler produktblad hittar du på
fortsätter ut på
www.upplevljustorp.se/vandra.
htm eller på Turistinformationen
på Ljustorps Handel.

GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen i Timrå och Vuxenskolan i Sundsvall
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REA

50% -70%
på nästan allt.
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
Alla välkomna
NÄSTA MEDLEMSMÖTE
28 augusti kl 13.00
Bygdegården Ljustorp
Surströmming ,filmvisning, underhållning,
ev. information från kongressen.
MEDLEMSMÖTE
25 september kl 13.00
Underhållning, ev. information om Laxodlingen i
Bergeforsen. Söröje durspelare underhåller.

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

Hembygdsföreningen
i Ljustorp
Det blev inte en så trevlig
höst i Hembygdsgården.
På grund av omfattande renovering
så ställer vi in resterande
arrangemang i höst,
men Teater blir det och då
på Bygdegården
som vanligt 17 oktober.
Affichering om teater kommer.
Välkommen!
Välkomna till våra arrangemang!

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se
070-6145464
www.ulander.com/ljustorp/
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Skvaller från 1700-talet

I Ljustorps Häradsrätts protokoll från 1700-talet kan man
hitta en mängd rättsfall som
säkert också var allmänt samtalsämne eller skvaller i Ljustorps byar. De rättsfall som
troligen gav det högsta skvallervärdet gällde de sexuella brotten. Man kan urskilja följande
typer på 1700-talet:
Lönskaläger
sexuellt
umgänge mellan ogifta personer.
Hor
(enfalt)
sexuellt
umgänge
mellan
personer där en av dem är gift.
Hor
(dubbelt)
–
sexuellt umgänge mellan personer där båda är gifta
(men inte med varandra).
Tidelag - sexuellt umgänge
med djur.

Man kan notera att lagstiftnigen på detta område var
mycket restriktiv om man ser
med nutida ögon. Eftersom man
inte tilläts ha sexuellt umgänge
förrän man var gift och en man
inte kunde gifta sig förrän han
hade sin försörjning ordnad och
var minst 21 år gammal så kan
man kanske förstå att dåtidens
unga kvinnor och män kunde
ha det besvärligt…
Hor i Högland år 1704.
Vid Ljustorps Häradsrätts vår-
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ting år 1704 instämmer Ingemar Hansson i Högland sin
broder Nils Hansson i Högland.
Ingemar Hansson är bonde på
hemmanet Högland no1. Han är
vid detta tillfälle 50 år gammal
och nybliven änkling eftersom
hans första hustru har avlidit
år 1703. Han gifter sig igen år
1704 med Kristina Isaksdotter
ifrån Åsäng. De får 5 barn. Nils
Hansson är boende i Högland,
47 år gammal, harmynt och
gift med Sigrid Persdotter ifrån
Liden. De får inga barn.
År 1711 antas han som båtsman (indelt soldat) av tredje
båtsmansroten i Ljustorp. Han
godkänns dock inte som båtsman vid mönstringen i Gävle på
grund av sin harmynthet. Ingemar påstår i häradsrätten att
hans broder Nils sprider rykten
att han begått hor med skräddaren Jon Nilssons hustru Brita
Jonsdotter i Högland och kräver
att Nils ’sådant motte bewisa
eller äfter lag plickta’.
Jon Nilsson är skräddare och
bonde på hemmanet Högland
No2. Han är vid tillfället 41
år gammal och sedan 1699
gift med Brita Jonsdotter från
Indal. Hon är nu 22 år gammal.
De har ett barn men kommer

att få ytterligare 4. Nils försöker bevisa att hans påstående
om Ingemars hor med Brita
Jonsdotter är sant genom att
berätta vad han sett och hört
samt tillkalla vittnen.
Kyndelsmässodagen (2 Februari) 1704 om aftonen besöker
Nils Hansson, Ingemar Hansson och grannen Elias Pärsson skräddarens stuga där de
dricker brännvin tillsammans
med skräddarens dräng Lars
Pärsson. Nils och Lars följer
Elias hem och lämnar Ingemar
kvar i stugan hos skräddarens
hustru. På vägen tillbaka till
skräddarens stuga berättar
skräddarens dräng att Ingemar
har ridit skräddarens hustru
och att han kommer att göra
det igen. Då de återkommer
till skräddarens stuga finner
de Ingemar och Brita i samma
säng, men eftersom det är mörkt
kan de inte se vad de håller på
med.
Vid ett annat tillfälle har Nils
Hanssons hustru varit på besök
i skräddarens stuga där både
Ingemar Hanssons piga Beata
Hansdotter och drängen Lars
Pärsson befunnit sig. De hävdar
att varken Ingemar eller skräddarens hustru finns i stugan,
Forts s. 24

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.
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson
Tel: 060-163492 Mobil:070-577 62 60

Matjord
Kranbilstransporter
Sanna Grus

Öppom 124, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-820 35 eller
070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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men då Nils Hanssons hustru
tänder en torrvedssticka kan hon
se att de ligger i samma säng.
Nu ingriper skräddaren Jon
Nilsson som är närvarande på
tinget och kräver att Nils Hansson även ska lagligen bestraffas
för att ha spridit rykte at hans
hustru begått hor. Rättegången
fortsätter med att skräddarens
dräng Lars Pärsson vittnar
under ed. Han berättar då att
en annan gång vid en dryckesfest om kvällen hos Ingemar
Hansson där många är närvarande, Ingemar och skräddarens hustru lämnat sällskapet
och gått ut i mörkret till stallet.
Vittnet berättar också att vid
ett annat tillfälle då Ingemar
hälsar på i skräddarens stuga
så hamnar han i sängen med
skräddarens hustru. På rättens
fråga vad de gör i sängen svarar
vittnet att de kittlar varandra.
Skräddaren begär nu att Ingemar och hans hustru ska få
befria sig från misstankarna
genom att med ed bedyra att
de inte har begått hor, vilket
rätten beviljar och Ingemar och
Brita svär sig fria. Rättens dom
i fallet blir att Nils Hanssons
bevisning inte är tillräcklig för
att avgöra om hor eller ’köttslig
beblandelse’ har begåtts. Därför
döms Nils för falsk tillvitelse
till böter. Han döms även att få
böta en större summa om han
fortsätter sitt ryktesspridande.
Tidelag i Edsåker år 1709.
Tidelag (sexuellt umgänge med
djur) ansågs på 1700-talet som
ett mycket allvarligt brott, ett
s.k. högmålsbrott. Andra högmålsbrott var mord, svåra dråp,
mordbrand, tvegifte och högförräderi. Numera är tidelag inte
ett brott men kan i vissa fall
klassificeras som djurplågeri.
Normalt hölls 2 ting per år, ett
vårting och ett höstting. Då svårare brott misstänktes kunde
tinget samlas till extra ordina24

rie ting. År 1709 med början
den 29 Juli sammanträdde ett
extra ordinarie ting i Ljustorps
Tingslag med anledning av följande anmälan:
’androg Länsman i Liustorp
sokn
förståndig
Kristoffer
Eriksson i Giälwik hurusom
Jon Ersson i Edsåker förleden
Söndag morgon wid Kyrkan
angifwet det hans dotter piga
Karin Jonsdotter skall funnit
Elias Karlssons i Edsåker son
Karl Eliesson bola med sin
faders ök, begärande Länsman
det Häradstingsrätten deröff
ransaka ok döma wille’
Huvudpersonen i detta drama
är drängen Karl Eliesson från
Edsåker. Han är vid detta tillfälle 19 år gammal och bor med
sina föräldrar på hemmanet
Edsåker nr 2. Hans far Elias
Karlsson är bonde på hemmanet och klensmed vid Lögdö
bruk och 55 år gammal. Å
andra sidan har vi pigan Karin
Jonsdotter och hennes far Jon
Ersson. De bor på hemmanet
Edsåker nr 4. Karin är nu 18 år
gammal och hennes far är 51 år
gammal.
Länsmannen satte genast den
misstänkte Karl Eliesson i
fängsligt förvar där han förhördes av vice kyrkoherden Hellberg och brukspredikanten Ivar
Teet utan att erkänna det tidelag han misstänktes för. Länsman kräver nu på tinget att
Karin Jonsdotter, som påstår
sig ha sett händelsen, samt
hennes bror diekne Laurentius
Åkerberg ska få vittna. [Not:
diekne är en gammal beteckning på student. På den här
tiden studerade dieknar från
Ljustorp (som troligen var få) i
Härnösand. Det var även vanligt att de, för att markera sin
nya status, tog sig ’moderna’
namn. Laurentius Åkerbergs
’bondenamn’ torde ha varit Lars
Jonsson].

Den anklagade Karl Eliesson
och hans far Elias Karlsson
har inget jäv emot Lauretius
Åkerberg, men menar att hans
syster Karin Jonsdotter inte är
ett tillförlitligt vittne eftersom
hon har rykte om sig för smärre
stölder. De ger exempel på flera
småstölder som hon ska ha
gjort och hon kan inte helt förklara sig fri från anklagelserna.
Dessutom tillfrågas Nämndemännen i tingsrätten från Ljustorps socken om de känner till
detta Karin Jonsdotters rykte
som tjuv. De varar: ’det lärer
inte vara förutan’. Med tanke
på detta så menar tingsrätten att Karin ska få göra sin
berättelse, men dock inte vittna
under ed medan hennes bror ska
få vittna under ed. Karin först
berättar att när hon och hennes
bror var ute för att plocka rovor
i deras rovland så gick hon före
sin bror: ’ok rätt som iag war
kommen up utur en dal, fick iag
se Karl stå bak för sin faders
swarta ök som han harfwat
med hållande med ena handen
rumpan undan ok med den
andra på ökens länd ok såg iag
fullkomeligen at han hade sin
dohn uti öken ok fiockade någre
gånger, men rätt som han blef
mig warse äfter iag kom honom
på sidan, steg han ifrån öken ok
war röd i ögonen lutade sig fram
om sidan på honom, stoppade in
i byxorne sin dohn’
Tingsrätten frågar nu Karin
om marken där hästen och Karl
stod var slät och jämn. Karin
svarar att där hästen stod var
en svacka och att Karl stod på
en bank eller upphöjning. Karl
förklarar sig med att han varit
i rovlandet och tagit 4 rovor
som han hade under armen och
då hästen, som han tagit från
harven och gick med skacklarna
lösa, steg på tömmarna så har
han för att reda ut tömmarna
stoppat rovorna i byxorna. Det
är endast detta somForts s. 26

Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet
- vår väg är lugn
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han menar att Karin ska ha
sett.

Sedan inkallas Karins bror
diekne Laurentius Åkerberg,
avlägger vittnesed, och berättar
att han kom efter Karin men
hann se Karl stiga ur skacklarna och stoppade in något fram
i byxorna. Laurentius påstår
även, likt sin syster, att hästen
stod i en svacka. Karl Eliesson nekar till att hästen ska ha
stått i någon svacka eller att det
skulle ha funnits en svacka där.
Rätten förordnar då 2 nämndemän, Olof Andersson i Frötuna
och Lars Andersson i Hamre att
genast bege sig till Edsåker för
att, i parternas närvaro, ta reda
på om där finns någon svacka i
åkern där hästen stod.
Nästa dag, den 30 Juli, återsamlas tinget igen och den av
Rätten begärda undersökningen
på plats i Edsåker redovisas så
att:
’äfter den utwisning som både
pigan Karin ok hännes bror
dieknen för dem giort uti Karl
Eliessons närwaro, derest de ok
stält samma ök som han skall
bedrifwit synden med, hafwa
intit annat kunnat finna ok
förstå än samma rum war i en
dal ok sweg så satt at han wäll
ok beqwämligen kunnat giort
denne faselige giärning’.
Länsman berättar nu att han
hört sägas att Karl Eliesson
i fjol vinter ska ha hittats i
Nämndeman Lars Anderssons
fähus sent om en afton ’derest
han tordt ey haft något godt för
sig’. Karl Eliesson är alltså nu
misstänkt för ytterligare ett fall
av tidelag.
Förklaringen till varför Karl
hamnat i fähuset styrks dock
av både hans egen och av några
pigors berättelse. Vid ett besök
hos Håkan Gulliksson i Hamre
har Karl Eliessons far skickat
Karl till grannen Lars Anders26

sons gård för att köpa brännvin
av hans piga. Pigan har gått ut
i fähuset med Karl och sagt åt
honom att stanna där till dess
hon kommer åter med brännvinskaggen eftersom hon inte
vill att hennes husbonde ska
veta att hon säljer brännvin.
Pigan har dröjt och under tiden
har någon lagt på haspen på
dörren till fähuset så att Karl
inte kan komma ut. Han går
då och lägger sig i ett bås. Efter
en stund kommer räddningen i
form av pigan Malin, båtsmannen Gabriel Ljusberg och Karls
far Elias Karlsson som är ute
och letar efter Karl. Det visar
sig då att Karl är rejält onykter
[Not: vilket kan tyda på att han
redan fått och konsumerat sitt
brännvin]. Karls far ger honom
en ’omgång’ och båtsmannen
går emellan för att Karl inte
ska få ännu mer stryk av sin
far. Ingen av de inblandade
vittnena misstänker då detta
sker att Karl ska ha haft tidelag
med någon av korna i fähuset.
Misstanken om tidelag i fähuset uppkommer först efter det
att Karl blivit offentligen misstänkt för tidelag med sin fars
häst. Tingsrätten verkar därför
inte fästa så stort avseende vid
denna senare misstanke.

Misstanken om Karl Eliessons
tidelag i Edsåker kvarstår dock
och Tingsrättens utslag blir att
eftersom det enda edsvurna
vittnet som varit i närhet av
händelsen är Karin Jonsdotters
bror diekne Laurentius Åkerberg och han inte har sett särskilt mycket så är bevisningen
svag. Det finns dock flera graverande omständigheter som
talar emot Karl Eliesson, t.ex.
att han hävdat att det inte funnits någon svacka där hästen
kunnat stå, vilket undersökningen på plats motbevisat.
Häradsrätten medger därför
att Karl ska kunna befria sig
från misstankarna om tide-

lag med värjemålsed. Men allt
detta måste först behandlas vid
Kungliga Hovrätten, eftersom
brottet är ett s.k. högmålsbrott.
På vårtinget år 1710 i Ljustorps
Häradsrätt meddelas en förlikning emellan Karin Jonsdotter
och hennes far å ena sidan och
Karl Eliesson å andra sidan.
Förlikningen går ut på att Karin
och hennes far tillsamman ska
betala 50 daler kopparmynt som
ersättning till Karl Eliesson
eftersom han i Hovrätten blivit
frikänd ifrån deras anklagelse
om tidelag.
Ytterligare belägg för att tidelag sågs som ett allvarligt brott
som man borde förebygga är
att det fanns bestämmelser på
1700-talet som innebar att bönderna inte fick ha unga pojkar
som skötte kreaturen då de på
sommaren gick i skogen på bete.
Det finns rättsfall i Ljustorps
Tingslag på 1700-talet där flera
bönder får böta för att de haft
sina unga söner som vallpojkar.
Lönskaläger i Lögdö år
1716.
På vårtinget år 1717 anmäler hammarsmeden på Lögdö
bruk Erik Hansson Stolle, som
ombud för sin hustrus systerdotter ogifta tjänstepigan vid
Lögdö bruk Margeta Eriksdotter, att organisten vid Lögdö
bruk ogifte Gustaf Blom från
Helsingfors ska ha gjort henne
med barn och att han för detta
ska dömas.
Margeta Eriksdotter berättar
att hon som tjänstepiga har
bäddat organistens säng och att
han vid ett tillfälle då hon om en
afton burit dricka och tobak till
honom så har han ’haft hänne
qwar ok med hänne haft kötslig
beblandelse’. Några vittnen till
själva händelsen finns i vanlig
ordning inte.
Eftersom MargaretaForts s. 27

har fött barnet så räknar rätten
ut att ca 40 veckor före födseln
bör lönskalägret ha skett och
det visar sig att vid den tiden
var organisten vid bruket för
att lära brukspatronens barn i
bl.a dans.
De 2 kvinnor som förlöste barnet
vittnar att Margeta vid födslotillfället angivit Blom som fader
till barnet. [Not: vid denna tid
då det inte fanns medicinska
test som kunde avgöra saken
så ansågs det vara av vikt vad
modern sade vid födseln.]
Organisten Blom nekar till att
ha gjort Margeta med barn och
erbjuder sig att med ed befria
sig från misstankarna. Tingsrätten går med på att han vid
nästa Ting ska få göra sin värjemålsed.
Vid nästa ting, hösttinget år
1717, så framgår av organistens ombud Befallningsmannen
Johan Strandel att organisten
kommit på andra tankar vad

gäller värjemålseden. Han har
nu för avsikt att hos Kungliga
Hovrätten överklaga Häradsrättens dom om värjemålsed.
Eftersom hans överklagan försenats så får han av Häradsrätten anstånd till dess att hans
överklagan i Hovrätten behandlats.
År 1719 på vårtinget visar det
sig att Hovrätten har behandlat – och avslagit – organisten
Bloms överklagan, vilket innebär att han måste göra sin värjemålsed som också sker.
Den slutliga domen i Ljustorps
Häradsrätt blir då att organisten Blom förklaras fri från åtalet
medan Margeta Eriksdotter får
böta 5 daler silvermynt för lönskaläger samt stå och offentligen skämmas på pliktpallen i
kyrkan en söndag.
Man kan fråga sig varför häradsrätten i sin dom inte tar i beaktande att Blom försökt slippa
värjemålseden, borde inte det

tyda på att han har allvarliga
samvetskval?
Slutligen kan vi notera att
bestraffningen av Margeta troligen fortsätter under lång tid
eftersom hon ensam och under
knappa förhållanden måste
leva med sitt barn. Barnet
kommer även att i vuxen ålder
få bära detta med sig om det
tänker sig att ta anställning i
någon form av verksamhet som
hantverkare. Det var nämligen
så på den här tiden att för att
få tillstånd att bedriva sådan
verksamhet så måste man ha
intyg på att man var född i s.k.
’äkta säng’. Oäktingar göra sig
icke besvär.
OBS: De handskrivna originaldokumenten för ovanstående
rättsfall samt gjorda transkriberingar av dessa kan man hitta
på Internet: http://www.ulander.com/ljustorp/Dombocker/
Huvuddokument.htm

Låt oss byta port!
Trädgårds-set från Fiskars på köpet!
Värde!

1715:Erbjudandet gäller
t.o.m 31/5 2012

Fixar du rabatterna, tar vi hand om ditt garage. På samma sätt
som vi redan tagit ansvar för 150 000 andra garage. Vi hjälper
dig välja ur marknadens bredaste sortiment. Vi mäter, monterar
och lämnar garanti. Exempelvis kostar takskjutporten GPE 200
inkl. motor och montage 16 900 kr. Minus ROT-avdrag förstås.
Välkommen in, eller ring så kommer vi hem till dig.
Kostnadsfritt förstås!
Fler portar och mer om
vårens fina erbjudande
hittar du på hemsidan!

Sundsvall

Trafikgatan 11
Tel 060-56 80 70

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

Nyheter i projektet

Kontakt: gps@ljustorp.se

* Ny hemsida för projektet:
www.vandring.ljustorp.se
* Stave fäbodstigs, Lögdöstigarnas,
Flottarstigens och Glupens produktblad är klart och finns för nedladdning
* Vi jobbar just nu med Örasjön,
Stor-Roten, Hamreslingan, Högåstornet och Lögdö vildmark
* Vuxenskolan är inte längre med i
projektet.
Fikastund vid Sanna nipstigar

* Vi har nu 16 klara produktblad

Kvällsvandringarna i sommar
Under sommaren har vi haft återkommande kvällsvandringar varje tisdag.
26/6

Instället pga regn

3/7
Delar av Frötuna fäbodstig
Den här gången var det åtta personer som i vackert
väder vandrade delar av Frötuna fäbodstig. Det blev
en längre vandring på närmare 5 km fram till tjärnen
Flärken där det blev fikapaus.
10/7

Instället pga regn

17/7 Stavre fäbodstig
I strålande sol med med massor av mygg vandrade vi
med en vandrare från Stavrebäcken upp till rastpaltsen på fäboden. Det är intressant att tänka på att det

Utflykt till Glupen 1/9

Den 1 september kommer vi att
genomföra en utflykt till Glupen
tillsammans med alla våra samarbetspartners. Mer info. kommer
Start 10.00 från Ljustorps Handel

har bott 70 bofasta i Stavrebodarna och idag finns det
ingen kvar. Den sista var Ebba Backlund som på sitt
torp ensam skötte sitt jordbruk.
24/7 Sanna Nipstigar
Den här gången var det fem vandrare och tre hundar
som gick runt obh njöt av de tre km långa Sanna
nipstigar. Första delen av den stigen är en utbildningsstig för den speciella nipgeologin, där det finns
informationsskyltar uppsatta. Vi fikade vid rastplatsen
på nipkanten där Ljustorpsån och Mjällån går ihop.
31/7 Edsta fäbodstig
Vi var åtta tappra vandrare och två hundar som gav
oss iväg, trots osäkert väder. Det blev en härlig
vandringen gick upp till fikaplatsen efter Klapperstensfälten. Vi klarade oss från regn, fram till sista
minuterna då himlen öppnade sig.

www.vandring.
ljustorp.se

Tisdagsvandringar

Våra sista kvällsvandring för i
sommar genomför vi den 7 &14
augusti. Vi träffas kl 19.00 vid
Ljustorps Handel. Tag med eget
fika, max 3 km och ca 2 timmar,
instället vid regn.

GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening och Naturskyddsföreningen i Timrå
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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!

Para ihop rätt siffra med rätt klockslag.

c
Facit på sidan 36.
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 36.
LYCKA TILL!
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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

Brandéns pärlspontskiva, vitmålad
Altandörrar helglasade
Gipskivor, tryck impregnetat
och övriga trävaror
till bra priser.
Spånbalar

Öppettider
Mån-Fre 7-17 Lör 9-13
Terminalvägen 6
861 36 Timrå
Tel: 060-571050
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Mjällådalens geologiskt arv 2012?

jällådalen har blivit nominerat som geologiskt arv 2012
av SGU. Det här är en fantastisk
möjlighet för vårt område och
det ger Ljustorp behövlig publicitet. Vi hoppas att alla ljustorpsbor tar chansen och går in
på hemsidan och röstar på Mjällådalens vackra område. www.
sgu.se
SGU, Sveriges geologiska undersökning arrangerar tävlingen för
första gången i år, men man avser
att det ska bli ett återkommande
arrangemang. Man kan rösta på
bidragen mellan 4 juni och 10 september. Allmänhetens röster vägs
sedan samman med tävlingsjuryns
värdering av platsens geologiska
kvalitet. Vinnaren presenteras på
geologikonferensen GeoArena den
17 oktober 2012.
Bland många förslag har tio kandidater valts ut. Vissa av platserna är
välkända besöksmål medan andra
är relativt okända för den bredare
allmänheten. Men alla har det
gemensamt att de har något viktigt
att berätta om varför Sverige ser ut
som det gör. De övriga nominerade
platserna är: Kajsepakte i Torne
träsk, Gröntjärn i Ljusdal, Styggforsen i Rättvik, Nothamn på Väddö,
Långbans gruvor i Filipstad, Hindens rev i Lidköping, Minnesfjället
i Mariestad, Horns udde på Öland
och Skäralid i Skåne. Vill du besöka
platserna för geologiska arv så kan
du hittar till de nominerade platserna, och många andra geologiska
sevärdheter, med hjälp av mobilapplikation GeoTreat.
Geologiskt arv 2012 – kriterier
• Platsen ska visa ett stycke av Sveriges geologiska historia, en händelse eller process som kan sättas
i relation till ett större geologiskt
perspektiv.
• Platsen ska vara fantasieggande
och av sådan art att den geologiska betydelsen lätt kan förstås av
gemene man och därmed locka till
att lära sig mer om geologi.
• Platsen ska vara möjlig att besöka
under lång tid framöver och gå
att nå med privata eller offentliga
transportmedel, eller till fots från
utgångspunkt som kan nås med
32

Del av Mjällåns meandrande lopp. Foto: Karin Grånäs.

privata eller offentliga transportmedel.
• Bonus är om platsen kan knytas
till aktuell händelse innevarande
år. Det är också en fördel om den
geologiska sevärdheten sammanfaller med andra turistmål, har allmän
naturskönhet eller har kopplingar
till kulturmiljö och ekologi.
• Geologiskt arv 2012 utses av en
jury. Resultatet av allmänhetens
omröstning utgör utgångspunkt för
juryns bedömning.
Motivering till Mjällådalens nominering
• Dramatisk natur i stilla dalgång.
Vid Mjällån kan du se en del av
Sveriges kvartärgeologiska utveckling – en utveckling som fortfarande
pågår.
• När inlandsisen smälte bort forsade här ett förstadium till Ångermanälven fram, ett betydligt
kraftigare vattenflöde än det som
idag är den stilla Mjällån. De forna
vattenmassorna gjorde att enorma
mängder sediment avsattes i området.
• Vattnet har med tiden eroderat
50 meter ner genom sedimenten
och skapat en dramatisk natur med
branta nipor, knivskarpa ryggar och
platåer i olika höjdnivåer.
I botten av dalgången finns en
isälvsavlagring med grovt sediment
som överlagras av finkorniga postglaciala sediment. När landet har

höjt sig så mycket att dalgången
stod ovanför havsytan påbörjades de
postglaciala vattendragens erosion.
Material som eroderades vid ett
ställe transporterades och avsattes
senare nedströms. Först eroderades
det översta, finkorniga, materialet
och allteftersom älven skar sig ner
i grövre material fördes detta med
vattenströmmen och avsattes längre
ner längs älven. Den postglaciala
lagerföljden blir då den omvända,
jämfört med en isälvsavlagring, med
det finkorniga materialet längst ner
och grövre mot ytan. I Mjällåns dalgång finns hela denna lagerföljd
bevarad: från de grova isälvssedimenten i botten, överlagrade av
glaciala och postglaciala finkorniga
sediment och på ytan sandiga älvsediment.
I sin nedre del har ån ett meandrande
lopp som ger vattendraget ytterligare
en dimension med gamla älvfåror
och system av raviner. Landskapsformerna här är ovanligt välutvecklade och mycket typiska för en
norrländsk dalgång. På västra sidan
av dalgången finns Västernorrlands
högsta vattenfall, det 90 meter höga
Västanåfallet.
Erosionsprocesserna pågår än idag
och tack vare det blottläggs jordlagren och därmed hela den kvartärgeologiska utvecklingen sedan
senaste istiden. Mjällåns dalgång är
därför en tacksam plats att studera
geomorfologiska förlopp, jordlager

Bygdetorget
Seniorcafé ny dag
och tid:
FREDAGAR 10-12.
Start 17 aug.
Barnklädsmarknad

20 oktober
Kl. 10-14
Kom och fynda
höst och vinterartiklar!
Barnkläder, skor, leksaker, skidor
och skridskor mm
Är du intresserad av ett säljnummer? Du lämnar in kläderna
så säljer vi dem åt dig.
Ring: 0703375307
kl. 9-16 Mån-Tors

Öppettider
Vi öppnar igen
måndagen den 20 augusti.

Sommarläger
TACK till alla barn som
deltog och ett jätte tack till
alla ledare!
Är du intresserad av att klippa
dig här i byn? Amanda från Sagolik i Timrå kommer hit den 15/8.
Dam, Barn och Herr. Vid tidsbokning ring Marlene 070-3375307 och
lämna ett meddelande så ringer
jag upp. Eller maila på:
bygdetorget@live.se

Se anslag för
kommande aktiviteter.
Freaky Friday

i samarbete med Lj. Baptistförsamling. Blandade
aktiviteter till exempel lekar, spela spel, pingis,
sång mm. Varje träff avslutas med fika.
Vi har öppet i två timmar mellan
kl. 18.30- 20.30.
Ålder: förskoleklass till åk. 5
Kostnadsfritt Vi börjar igen den 31/8

Vad vill du att vi ska
ordna i höst? Hör av
dig! Mejla, ring eller
skriv på Facebook.

Välkommen in!
bygdetorget@live.se Marlene tel: 82186 Sara tel: 0705592797

Aktiviteter i Ljustorp Augusti- Oktober

Augusti

Lör 11 kl. 14.00
Hemmamatch		
Ljustorps IP
Ljustorps IF
Sön 12 kl. 18.00
Temagudstjänst		
Lagfors Kyrka
Ljustorps församling
Tis 14 kl. 19.00
Hemmamatch		
Ljustorps IP
Ljustorps IF
Tis 14 kl. 19.00
Kvällsvandring
Träff Lj. Handel
GPS projektet

Sön 26 kl. 11.00
Gudstjänst 			
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 26 kl. 18.00
Sommarmusik		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Tis 28 kl. 13.00
Medlemsmöte
Bygdegården
PRO
Fre 25 kl. 18.30
FreakyFriday 		
Bygdetorget
Lj. Baptistförening

September

Ons 15 kl.
Surströmming
Prästgårdsparken
Lj. IF & Lj. församling
Ons 15 kl.
Hårklippning
Bygdetorget
Bygdetorget
Lör 18 kl 10.00
Vandring Flottarstigen
Samling Tunbodarnas P
Timrå naturskyddsför.
Lör 18 kl. 18.30
Sommarfest
Bredsjöns badstrand
BredsjönSlättmon byalag
Sön 19 kl. 11.00
Gudstjänst			
Lagfors Kyrka
Ljustorps församling
Ons 22 kl. 17.00
Insamling Farligt avfall
Start Bredsjön
Klimatsmarta Ljustorp
Tors 23 kl. 18.00
Hemmamatch		
Ljustorps IP
Ljustorps IF

Lör 15 kl. 16.00
Hemmamatch		
Ljustorps IP
Ljustorps IF
Sön 16 kl. 11.00
Besök av Filippus		
Betel
Baptistförsamlingen

Sön 16 kl. 11.00
Seniorsöndag			
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Lör 22 kl 10.00
Naturreservatens dag
Utflykt till Örasjön
Samling Lj Handel
Timrå Naturskyddsför.
Mån 24 Stoppdatum
Var god respektera detta!!!

Lör 1 kl 10.00
Vandring Glupentorpen
Samling Lj Handel
GPS för naturturism

Tis 25 kl. 13.00
Medlemsmöte
Bygdegården
PRO

Lör 8 kl 13.00
Svamputflykt
Lögdö bruk
Timrå Naturskyddsför.

Lör 29 kl. 14.00
Hemmamatch		
Ljustorps IP
Ljustorps IF

Lör 8 kl. 16.00
Hemmamatch		
Ljustorps IP
Ljustorps IF
Sön 9 kl. 11.00
Gudstjänst 			
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 9 kl. 18.00
Söndagsgudstjänst		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Lör 15 kl. 10.00
Utflykt i Mjällådalen
Geologiska sällskapet
Info 060-820 79

Oktober
Ons 3 kl. 18.30
Miljöbuffé
Tomat-Ås
Timrå naturskyddsför.
12/10 Nästa Ljustorpsblad
Regelbunden verksamhet
Ons kl. 11.00
Boule
Ljustorps IP
PRO
Fre kl. 10 -12
Seniorcafé 			
Bygdetorget
Bygdetorget

KÖPES
Ljustorp förr och nu
del 1, önskas köpa till
Turist-informationen.
Telefon 060-820 40
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Oisolerad pardörr önskas köpa till
kallfarstu. Helst med karm, nyckel
och fönster, men det är inget krav.
Mått: Yttermått karm h 2,20 b 1,10.
Ring även om måtten inte passar.
Magnus Isaksson 070-660 82 40

Tomt köpes, i Ljustorp med
omnejd, gärna högt belägen.
Svar till Mats Olof Hallin,
tel. 070-519 18 07.
mats.hallin@nextjet.se

Ljustorps Röda Kors Lotteri
Dragning 2 juli 2012

Vinnare:
1. Siv Lindholm (Sängöverkast)
Sytt av Åsa Ålund, Birgitta Olsson, Eva
Vesterlund och Vivianne Frölander
2. Lena Burström (Tavla av Borghild Gran)
3. Arne Bergfors (Tavla av Lena Sellstedt)
4. Freja Tjärnberg (Smidesspark av Lennart Persson)
5. Barbro Nilsson (Kaffeduk av Eva Vesterlund)
6. Kerstin Berge (Keramikskål av Vivianne Nyman)
7. Carina Söderberg (Keramiktupp av Vivianne Nyman)

Ett stort tack till alla hantverkare
och ni som köpt lotter.
Ljustorps RK ordförande
Doris Elfström
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Telefonnummer

Ljustorps information
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			
Mjällådalens rök-kåta

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
060- 612287

Ljustorps skola 		

060-821 47

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

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

Ljustorps Handel
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15
Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14
TomatÅs
Gårdsbutik onsdag-söndag 9-19
Café
onsdag-söndag 11-19
Måndag o tisdag stängt!
Rotsjö gård
Öppnar 16 juni
Öppet tors-sön 11-16
Bygdetorget

Mån - tors 9-12
Övrig tid när dörren står öppen.
Sommarstängt v. 27 - v. 33

Facit till barpysslet.
A-3
B-7
C-9

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
114 14
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20
060-822 70
060-51 50 90

1
6
9
3
7
8
4
5
2

8
2
5
4
9
6
1
7
3

Facit
4 6 3 5 7

3
7
1
2
5
6
9
8

7
2
8
3
1
5
4
9

8
1
9
5
4
7
2
6

9
4
2
6
7
3
8
1

1
8
6
4
2
9
3
5

2
5
3
7
1
9
8
6
4

9
4
6
5
8
3
2
1
7
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Returadress:

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Ljustorps Trädgård
Ett stort tack

till alla blomstervänner i
Ljustorps soliga dalgång för
ännu en fantastisk sommar
på Trädgården! Vi vill också
tacka alla som var med och
arbetade under Öppet Husoch Hasselforsdagarna. Nu
har vi semesterstängt, men i
våra växthus odlar vi blommor
till den färgglada hösten.
Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Birgittas fotvård
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Företagstestarna 2012
Garageportsexperten
GPS i naturturism
Hofmann tandläkare
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
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Klimatsmarta Ljustorp
Lantnära boende
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Martins Service
Mobila massören
Monicas

Norrskog
PN Montage
Primaskog
Remax Mäklarna
Ryds Glas i Timrå
Röda korset
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Startgas
Träffpunkten
Östlunds snickeri

