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

Medlemsavgifter för år 2002
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.

Föreningens Postgiro

ANNONSKOSTNADER för 2002

86 1124 - 6
INTERNET..
Ljustorps hemsida:
http://www.geocities.comlYosemite/
Rapids/6009
Tips om ändringar och länkar, hör av dig till:
Lena Liljemark, 822 22
e-mail: lovberg@algonet.se
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ADRESSEN TILL "RED":
Marianne Persson
Björkom 3154,86033 BERGEFORSEN
bjorkom@mail.bip.net
060 - 82323,82423,070 - 54 824 99.
FAX 060 - 823 23 (RING FÖRE!)
HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN
.
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Personligt från "red"
Nu är det klart, tidningen konlnler att fortsätta att komma ut som vanligt
med 6 nummer per år.
Och som vanligt jagar jag allt av intresse....
Marianne

ENTUSIASM
Du kan göra vad som helst om du är entusiastisk.
Entusiasmen är den kraft sonl får dina f6rhoppningar att svinga upp sig
till stjärnorna.
Entusiasmen är glansen i dina ögon, svikten i din gång, ditt fasta handslag
och din oemotståndliga vilja att genomföra dina ideer.
Entusiastiska människor är fighters. De äger själsstyrka och uthållighet.
Entusiasmen ligger bakom alla framsteg.
Med entusiasm blir det resultat, utan entusiasm bara ursäkter och bort
förldaringar.

KALENDERN!!
Kom gärna med inslag.
datum

kl

aktivitet

arrangör

plats

24.11

10.00
15.00

Julbazar

Bredsjö/Slättmons
Byalag

Kapellet i
Bredsjön

25.11

18.00

Höstauktion

1.12

19.00

Julfest

Ljustorps Centerkv. Bygdegården
Centerns kommunkrets
+ Ljustorps Centerkv.

Bygdegården

15.00
Tomteland
Lj ustorps IF
Bygdegården
19.00
............................ .......................... .......................................................................................... .................................................................. ...................................................

;2.12

AR
2002

13.1

13.00

Barnfest

Ljustorps
Centerkvinnor

Bygdegården

18.00

Teater: Don Quijote

Timrå Teaterfören. +
Ljustorps HembygdsfOr

Bygdegården

1---

27.1
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SPARA NATUREN

Hotell Laxen

Du som har lav eller mossa i
adventslj usstaken , spara den i
en plastpåse. Fukta den då och
då så håller den sig lika fin till
nästa år. En lav växer 1 mm per
år, alltså tar det 10 år innan den
har vuxit 1 cm!

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.

GLÖGGMARINAD

Mot uppvisande av medlemsbevis i Ljustorps Byutveckling
bjuder vi på dessert (glass m hjortronsylt) efter maten

FRISK DOFT

NU är det dags igen.. Julbord!

Vill man ha en frisk doft i köket
kan man lägga apelsinskal i
vasken och spola hett vatten
över.

PRESENTTIPS

STRÖMFISKET
DELTAFISKET
Vi vill tacka alla som besökt och fiskat via oss i
sommar och hoppas att ni kommer tillbaka nästa år.
Hotell Laxen, 060-57 06 23, fax 060-57 80 33

Du Ljustorpsbo!

Om du fått en skvätt glögg över,
släng den inte utan marinera en
fläskstek med den. Smaken blir
annorlunda men mycket god.

När man ger bort stickade eller
virkade presenter, låt banderol
len från garnet följa med i
paketet. Mottagaren kan då
följa skötseln för garnet
och tvätta på rätt sätt.

Timrå Glas byter
Din ruta
Snabbt - billigt - säkert

Kom och titta på nyheterna.
Rotslöj d, kasperteaterscen,
vadmalskläder, smycken av
tenntråd, trasmattor mm

(jiJ9J :Ju./!, ~ (jiJ55 .NVS5 åfR
EN SPRUCKEN VINDRUTA

ÄR EN FARLIG VINDRUTA

Timrå Konsthantverkare
Köpmangatan 23 i Timrå
060 - 58 0619
Öppet: vard 10 - 18
lörd 10 - 14
http://welcome.to/hantverket
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För din egen säkerhet anlita
AKTORISERAD BILGLASMÄSTERI

TERMINALVÄGEN 6, 86136 Timrå
Tel 060-57 64 94, 5764 20, 070-649 94 96
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TOMTELAND
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Ljustorps 6Y9de9ård kL 15-19
Nu har mörkret och kylan
kommit, då när det är så
skönt att bada ute
.
ja i badtunnan såklart.
Hör av Er för bokning
Ljustorps IF adress och telefon
Mellber 3107
86033 Bergeforsen
Kansli: 06082186, 060 82403
07029831 84
Anläggningen: 060 82403
0703400 117
E-post: Jjustorpsif@telia.com

Serverin9 med kaffe och 6röd)
Jufgröt och skinksmör9ås.
Lotterier
JULMARKNAD
med ca 15 - 20 försäljare.
Modevisnin9 av Bikupan
ca 15 min vatje heCtimme

KL 16.30 Trolleri med Mr Cassy
KL 17.30 kommer Tomten med JuCkCappar
för 20 kr/st tiC( aCCa 6arnen.
ACCa 6arn som kommer utkCädda tiC( tomte
tävCar i 6äst utsiyrseL
m.m m.m.
VALKOMNA

Ett STOR T TA CK för det här året
till alla våra medlemmar och supportrar,
alla som jobbat ideellt inom fotboll, skidor,
fritidsgård och bilbingo ,till
bilbingobesökare, bingoIotto
prenumeranter och till denna tidning som
vi hoppas kommer att fortsätta att dimpa
ner i våra postlådor.

Lj.I.E Styrelse önskar Er alla en God Jul
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BYGDEGÅRD SID
Sedan förra numrets utskick har då tilläggsisolering utförts.
Lösull har sprutats på vindsutrymmena över scenen och stora salen. Över
lilla salen har ett tjockt lager av spån lagts ut. Ett mycket bra och välgjort
arbete i samband med detta har gj orts av Sture Stafverin och Östen
Wicksell.
Ved-fdrugnen är installerad och förhoppningsvis kommer det att
ryka ur skorstenen från den då detta nummer kommer ut.
Lyset på parkeringen har skilts från gatubelysningen. Tändning
och släckning sker nu genom relän.
Uthymingsverksamheten flyter på bra. Antalet bokningstillfållen
med olika aktiviteter har under hösten har varit många och en hel del är
bokat för resterande del av året och in på nästa år. Vi kan med glädje
konstatera att avtal träffats med både garrlla och nya hyresgäster.
För närvarande pågår beräkning av kostnader m.ll. fdr en
framtida tänkt åtgärd bl.a. innefattande isolering ytterväggar och
fönsterbyte.
e.u. Ulf Nilsson

* Efterlyses: Matchtröjor som finns hos spelare som deltog i laget for vilket
Hans-Erik Johansson ansvarade. Inlämnas till kansliet. Tackar på forhand.
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Ljustorps Bygdegård ek. forening
Mellberg 3107
86033 Bergeforsen
Postgiro 17 65 03 - l
BOKNINGSTELEFONER:
060 82186, 060 824 03 ,
07029 83 184
anläggning 070 34 00 117
Vaktmästare 070 28 83 147

Den svarta damen i vävskolan.

På jakten efter spökfenomen kom jag en kväll upp i ett gammalt Visbyhem,
där man enligt vad alla upplyst mig om skulle få en vederhäftig relation av
spökfenomenet i "vävskolan", det gamla Silbernagelska huset. I Visby går talet
allmänt om "spöket i vävskolan" och det faktum, att den familj jag besökte är
ansedd som synnerligen vederhäftig, gjorde mig spänd på att höra vad man
hade att förtälja.

"Att det finns övernaturliga väsen i vävskolan - det går inte att förneka", sade husets
fru, "och fast min son vägrar tro på allt vad spöken heter måste han i alla fall erkänna,
att han själv med egna ögon sett ungefär detsamma som jag och många med mig. Men
det underliga är, att sedan jag första gången såg spökfrun i vävskolan kom hon tillbaka i
en sanndröm, vars bekräftelse vi delvis redan fått."
"Det var så", började berätterskan, "att jag en kväll hade ett ärende upp i skolan.
Föreståndarinnan som bor i övre våningen var hemma och jag hade inte en tanke på
något slags spökfenomen. Men när jag skulle gå in i förstugan fann jag den emot vanan
upplyst och mitt framför trappan stod en högrest fru, klädd i svart kappa med hög
krage. Jag skulle gå förbi henne och undrade, vem hon kunde vara, då hon med ens
försvann. Tanken på, att det kunde vara något annat än en varelse av kött och blod som
jag mött, var fortfarande utesluten, och som jag ju hade mitt dagliga arbete i skolan
vände jag om för att se vart damen gått. Men ingenstädes kunde jag se henne. Med ens
vart förstugan mörk och de två dörrar, som leda från gången låsta från andra sidan.
Jag gick till och med ut i trädgården för att se vart den främmande tagit vägen, men
varken där eller på gatan stod hon att finna. Nu begrep jag att det var något otyg med i
farten och jag gick upp till föreståndarinnan. På min fråga, om hon märkt något särskilt
svarade hon, att det tydligen varit främlingar nere i förstugan gång på gång under
kvällen, ty hon hade hört dem tala. Sedan vi diskuterat företeelsen därnere en stund
övergick vi till mitt ärende och så föll det hela i glömska.
Någon tid efteråt drömde jag en natt en märkvärdig dröm. Den främmande svarta
damen från vävskolan kom till mig i drömmen och bad mig följa henne till skolan. När
vi kom in där, förde hon mig ner i källaren. Där stannade hon och sade:
"Inte i denna källare, men i den nedre skall du gå med mig".

Till min häpnad upptäckte jag nu, att det fanns ännu en källare, som låg längre ned för
en trappa och att där var ett nymurat valv i den gamla muren.
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"Hjälp mig nu att öppna muren skall du få se mina skatter", sade skepnaden och med
den lätthet allting sker i drömmen bröt vi ned väggen för att finna en nisch.
Där stod ett skrin av elfenben med silverkanter. Den svarta damen tog skrinet, öppnade
det och höll upp ett stort hängsmycke och ett halsband. Jag såg på halsbandet och sade:
"Stenarna skimrar ju lika vackert från alla sidor".
Då svarade skepnaden:
"Ja, och du skall hjälpa mig att taga fram dessa skatter i ljuset igen".
Därmed var drömmen slut.
Redan nästa dag gick jag till vävskolan och berättade min dröm. Som jag aldrig varit
nere i källaren, som varit låst i åratal och ej var i bruk, men kunde berätta hur där såg
ut, blev förvåningen stor för dem som bodde i skolan Vi gick ned och fann även
nedgången till den andra källaren. När vi lyste utefter muren, fann vi det ställe jag sett i
drömmen en igenmurad nisch, men trots våra försök med murbräcka och andra
verktyg var det omöjligt att lossa en enda sten. Nischen är igenmurad så sinnrikt att det
är ett verkligt företag i bryta upp den. Vi måste alltså uppge försöket och om man under
de senare åren gjort något nytt försök vet jag inte, ty mitt arbete där är slut.
Men när vi efteråt sökt reda i det gamla husets historia ha vi fått veta att där bodde vid
tiden för Visby brandskattning den mäktige Silbernagel och att konung Valdemar
Atterdag tog riddaren som gisslan, emedan hans fru inte lämnade ut hela familj ens
rikedom, när danskarna skattade staden. Förmodligen är det denna riddarfrus ande
som går igen i huset och man brukar påstå att jag är sanndrömmerska. Men förrän
nischen är uppbruten får man inte bekräftelse på den saken. Själv är jag viss om att
skatten finns där."
Den gamla damen hade slutat sin lågmälda redogörelse. Nu kom hennes son in. Han
hade suttit i rummet bredvid under vårt samtal.
"Ja, som mor säger så tror jag inte så mycket på sånt där, men jag får i alla fall erkänna
att jag sett samma underliga företeelse i vävskolans förstuga en afton. Men då var där
upplyst och när spöket försvann lades rummet i mörker. Det är så mycket
besynnerligare som jag själv är elektriker och borde kunna kontrollera sådana
fenomen."
Skall vävskolans i Visby sexhundraåriga hemlighet en dag bli uppklarad och låta dess
forna härskarinna äntligen få ro och skall skatterna åter föras upp i dagsljuset som
bevis på det högt drivna guldsmedsyrkets konst är nu den fråga den väl vetenskapen
bäst kan lösa?

Stefan

Hästarna fingo sina manar flätade.
I Ytterhogdals socken, efter vägen till Fässjö, ligger ett ställe vid namn "Nylanne", känt
vida omkring för "spökerier". Ända ifrån Östersund reste folk för att se de obegripliga
fenomenen. Ladugården var skådeplatsen, men också i mangårdsbyggnaden har det varit
"oknytt" .
I ladugården var grisen mest illa ute för de "makter", som där bedrevo sina ofog. Intet löst
gods fick vara i fred, utan flög i folks åsyn genom luften - och till grisstian. Gödselhackan
t.ex. fick aldrig sitta på sin plats för gluggen utan slängdes från sin plats. - En snickare,
skeptiker, höll på med reparationer i ladugården. När han fick "kaffebud" - så tog han först
2 yxor och gick till gluggen, där han med ena yxan slår in den andra, ovanför luckan, ända
till skaftet. "Nu rår nog ingen på å dra ut den medan jag är borta", sade han belåtet
mysande för sig själv.

Kommen till dörren vänder han sig om, och vad får han se? Jo, sakta glider yxan ur
timmerväggen och faller ner i gödselrännan - därpå åker luckan i väg till grisen. Efter den
betan ville han inte knoga där längre - inte heller gjorde han skoj av dem som trodde.
Att tjudra kreaturen i sina bås var också litet lönande,.ty kramporna åkte ur väggarna hur
djupt de än voro inslagna. När somliga hästar spökreds svettiga, kunde andras manar bli
fint flätade. (Den oförklarliga manflätningen har jag själv iakttagit och försökt kontrollera
under min tvååriga tjänst som stallkonstapel vid AA. Vi hade också en häst, Diplomat, som
gjorde sig fri från grimma och halsring utan att vi kunde spionera ut hur han bar sig åt.)
Att Nylanns-spökena inte hyste stor respekt för ett par kvinnors religiositet, framgår av
följande: Fru P. med dotter åser i ladugården hur mjölkpall, hösäck, byttor m.m. åker i väg
till grisen. Fru P. uppmanar då gårdsägarinnan (också religiös) att bära ut allt löst ur
ladugården.
När detta var gjort, säger fru P.:
"Vi kommer i Guds makt - vilken makt har ni?"
Detta skulle hon tydligen aldrig ha frågat om, ty det uppstod som en formlig virvelvind,
vilken sopade upp i luften allt "bar" - (barr, som användes till strö på golvet). Kvinnorna
inpyrdes med barr, och de måste skyndsamt fly ut därifrån. Dottern, som själv omtalat
detta, sade, att hennes mor vid hemkomsten fick ett drygt arbete med att plocka
"barrnålar" ur yllehalsduken och kläderna i övrigt.
Byggnaden är numera nedriven. De som bodde där sist konstaterade, att det in i det sista
va!" både syn- och hörbara varelser kvar.

Stefan
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~ År 2001 börjar rinna ut, men redan nu

är det dags att börja planera för nästa
års cirklar.
Data, grund och fortsättning böljar omkr. 15 janu
ari 2002
Lokal: Köpmangatan 18 A Timrå
Jägarskola med början den 28 nov kl. 18.00
Lokal: se ovan
Med uppehåll över jul och fortsätter sedan nästa år.
Språk (spanska, engelska) finska i Timrå
Matlagning
Dans ev squaredance, linedance etc
Knivslöjd finns det efterfrågan på.

jlnitas Jfurufvånf

Trimning, klippning
och tillbehör och godis
Hund, katt, gnagare, fågel och fisk
Prisex.
Ren Pellets, Svenskt foder för gnagare, 25:-lkg
alt. 5 kg = 100:
Undulatfröblandning 24:-lkg
Solrosfrön, vit
Papegojblandning 40:-lkg
Lite fiskfoder, Tubefix, Mygglarver ex

Hund/oder
Sportsman's Pride, am. helfoder 18 kg, från 315:

Eller om Du har önskemål?
.'ilI!ii'
Ring eller besök mig.
Kommer att fortsätta vara i Ljustorp en dag/månad
även under våren 2002.
Med detta vill vi önska alla
En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År 2002.
.'lP

Elsie Dahl,

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

ABF:s hemsida www.sundsvall.abf.se

Katt/oder
Golden Blend 6,3 kg, 240:-, veterinärkvalitet
Även andra amerikanska sorter

Shampo
Cardinal serien + andra sorter

Ginseng - bra for leder, ger extra energi,
ökar motståndskraften mm
KORTLEK: häst, hund, katt (52 olika bilder)
Öppettider: Alla dagar 13.00 - 19.00
Telefontid: Från kl. 11.00
Duvvägen 3, 86134 Timrå
Tel 060-57 59 18, 070-333 1433
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LÄS!!
Glöm inte bort att det
går att sätta in
radannonser om ni vill
sälja "småsaker" Under
"Loppis"
Och NI, glöm inte att
detta blad faktiskt går ut
lite överallt i kommunen
vid vissa tilIf"åUen, så era
annonser syns faktiskt
även utanför Ljustorp.
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Faxen är 060-823 23

11
II
fJ

1-

&1

EJ

t1
t:I

t:J
11

t:J
11

tJtltlfJDtJfJtltJtlf3fJtStltJfJt:1

AD VENT

I
'~-------------

.1: : I ::::::I:::::::I:f!i!i!i!i!f!J41!i!i!ltjifffltt:::::!::: :::I:::::::!::::il: ut: ::::1

1

i:

Ring Marianne
823 23, 824 23

bjOrkOm@n_wiLbiP.netTidenfrånfjärdeSöndagenförejUI
till och medjulafton. Första
söndagen i advent är även kyrkoårets
Hemägg!!
första dag. Advent har sedan 400-talet
firats som en förberedelse till julen.
..säljes, ev. hemkörning
Adventsljusstaken medfYra ljus är
kan ordnas om så
känd i Sverige sedan 1890-talet,
önskas.
Marlene Eriksson
adventskalendrar såldes första
811 66
I\JfI gången, efter tyskförebild, 1932.
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men slå en signal först
Mail adressen är:
I

j1

.,

11
II
fl
IJ
.------------,&1
Vill ni vara med och
IJ
skriva i bladet kan ni .
II
även faxa till mig eller
maila.

t1 [ BLOMSTERFONDEN ]
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Knäcktider.
För att slippa att
knäckformarna tippar
när man fyller dem, går
det att ställa dem på ra
der av frystejp innan.

Tips för sopsortering.
Om man har utrymme,
ta bort dörren på ett
gammalt linneskåp, köp
billiga backar i olika
fåorger .och ställ en back
pa varje hylla. Sortera
glas, plast, tidningar,
metan mm. Enkelt!!
-------------
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BIBLIOTEKET HAR ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 - 19.00
Tel 82147

BOK-TIPS FRÅN STINA
DECEMBER - JANUARI
\Villiam Kowalski

Eddies oäkting

Eddie, hjälteförklarad stridspilot som blivit
dödad i Vietnam, har lämnat en son efter sig

Vibeke Olsson

Koltrasten i
Tegnerlunden

två människor försöker göra det obegripliga
begripligt

Försvinnanden

någon drar i trådarna - någon vars röst
tycks vara ett eko ur det förflutna

Åke Smedberg

.
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rädgården önskar all
en riktigt god jul!
~

u

Tips! vörhemsida www.fly.to/ljustorpTel.82049E-postg.skalin@telia.com
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TEMA 2002
Ska försöka att hålla ett tema
per nummer under
kommande år
Ex.
Nr 1 -2 hantverkare
Nr 3 - 4 företagare.
Nr 5 - 6 föreningar
Har Ni önskningar, tips och
råd om vilka ni tycker ska
belysas hör av Er.
Marianne

VARMT I VINTER
I barnets sittvagn kan man läg
ga en bit frigolit under fållen.
Det blir extra varmt och skönt
när det är kallt ute. Man kan
också stoppa frigolit i ett örn
gott och använda det i pulkan
och på sparken.

VIDEOTIPS
När du spelar in något program
på videon, klipp ut det som står
om programmet i tidningen och
tejpa fast på fodralet. Då glöm
mer du inte bort vad du spelat
in.

Hotell Laxen, Erik Sjöö
&

Personal
Erbjuder prisvärda och
utsökta julbord
Välkonlna froo.mo
1 december

TR() LLRlKITS
SKOTERJ<LU[3[3
NYBILDAD SKOTERKLUBB
MED VERKSAMHET I
LIDEN MED OMNEJD!!
•

Vill Du åka skoter på fina leder

•

Stanna på ordnade rastplatser

•

Trivas i naturen, själv eller med familjen

Då kanske Ti\oLLR1KITS skoterklubb
är någonting för Er.
Medlemsavg. 150:- för familj (barn upp till 16 år)
100:- för enskild
Du som vill bli medlem fyll i namn, adress,
personnummer! Bankgiro :5296-3519
Övriga upplysningar lämnas av:
Nisse Eriksson 0692-40124
Kerstin Kolbäck 060-578948

Välkolllmen till oss !!.

Ju[liancffa på liem!!Ulpfan

FRITIDSGÅRDEN! !
Önskar alla en
God Jul & ett Gott Nytt År.
Vi ses väl på Tomteland där vi
kommer att vara med våra
hopknåpade alster.
Alla medhjälpare tackas härmed.

Skyltsöndagen 2/12 har vi öppet

13 -17
Vi bjuder på glögg och pepparkakor,
både lördag och söndag.

OCH

20%

Välkomnlen in!

Styrelsen

Glöm ej!!!
Inlämningsställe Tör kemtvätt
Pensionärsrabatt

Öppet:
vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47 * Tel & Fax 58 07 80

~Ji
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CENTERN OCH
CENTERKVINNORNA
ILJUSTORP
CENTERKVINNORNA:
Lördagen den 1 december är Ljustorps Centerkvinnor värdinnor rör
julfest med stort julbord levererat av Mobilkocken. För dansmusiken
svarar Medvind.
Välkommen till en populär kväll på Bygdegården!
Kostnad rör både mat och dansmusik är 200 kr I person. Karin Höglund
tel 830 67 tar emot anmälan. Ring snarast!
Söndagen den 13 januari dansas julen ut på barnfesten på Bygdegården.
Till dansen kring granen spelar Lövbergarna. Gratis fika för barnen.
Kommer tomten även i år? ."'~

~
Alla barn och vuxna hj ärtligt välkomna!
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STORT TACK
till alla "frivilliga" röräldrar som
ställer upp på fredagarna, trots att det
innebär mer jobb än tidigare.
Tack.

rabatt

Paketen får ni inslagna

•

Vi hoppas att VT-02 kommer att
fungera lika bra som vanligt och sist
men absolut inte minst.

R
Ramverksta'n Hässjö k:a
Önskar alla en God jul & Ett Gott Nytt Ar.

Inramningar 30% rabatt
Littografier, original av

jöran nyberg
..

Oppet:
måndag - fredag 12- 19
lördag 10 - 13

Tel 060 - 43020
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Var frågan som vi, som förbereder julens gudstjänster, ville ha ett svar på, genom att låta er försam
lingsbor lägga en lapp i "tyckatillådorna" som varit utplacerade. Nu har lådorna tagits in och lapparna har
räknats. Och vad ville då de flesta som har lämnat sin åsikt?
Jo: julotta rörstås, som det stod på ett av de ca 50 svaren som vi fått.
Julotta blir det i jul, som vanligt på juldagen kl. 7.00. Så väl mött, alla ni som röstat for detta och väl mött
även till er som hellre skulle vilja gå på natten. Vi hoppas att vi alla kan samlas till en strålande juldagsmor
gon med mycket snö och lite så där lagom kallt.
Skördegudstjänst och skördeauktion hade vi den 14 oktober. Ett varmt tack till alla som skänkt
skördealster, som smyckade vår kyrka och som sedan såldes på auktionen och gav en totalsumma av 3600:
till vår minneslund.
Ett varmt tack också till den församlingsbo som skänkt en klätterhortensia. Den pryder numera vår kyrko
gård där den finns planterad nära kyrkan. Vi hoppas att den växer och frodas så att många människor får
del i den.
Genom Eva Broo, Präst i Ljustorps församling

'h».

~w",

"":'~ :l:

J' ,,'

Skanska

Önskar Ljustorpsborna en
God jul och ett Gott Nytt År
Samt tackar för visad hänsyn vid
vägbygget.

Häströreningen kommer rörmodligen att
dammas av till våren, finns det intresse
på byn att vara aktiv?
Kom med nya fräscha ideer och uppslag.
Vad tycker Ni?

Ring:
Anneli 820 95
070-2924 919

Marianne 824 23
070-54 824 99

15

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.
Varför inte en bowlingtur??
Välkommen att ringa för prisuppgift
,fit-"'!l

Vill bara påminna om att det är dans i
Bergeforsparken .
Samordna er och ring
.
Lage Sjöström
060 - 810 25
070 - 325 76 90

Bynamn
Ur Medelpadska ortnamn II
Hur Ljustorps byar har fått sina namn.

I detta nummer presenteras
Björkom och Edsta.
Forna tiders Ijustorpsbönder sökte gärna upp
ängsmarkerna. De behövde dem för sin boskap.
De hade ett ord vin, som troligen betydde
"gräsrik äng" eller något liknande. Antagligen
ingår det i två namn i Ljustorp:
Björkom och Edsta. Det förra skrevs
Biaerkaenne och Biörkenne år 1409. Det senare
träffas i formen Össten 1535. I sin nuvarande
form påminner ju Björkom om de ovan be
handlade namnen, som från början slutat på
hem i betydelsen "trakt". Edsta påminner
onekligen om den mångfald medelpadska
namn, som i våra dagar sluta på -sta,
ursprungligen -stadhir, ett ord som betytt
"gård". Men de äldsta formerna visa, att det
inte är hem och stadhir vi ha att söka i
Björkom och Edsta. Fördelen i det förra är
björk eller något ord, som är släkt med det, och
Björkom kan alltså översättas med
"björkängen med det rikliga gräsbetet".
Edsta tycks ifrån början ha haft Öst- i förde
len, och J. Nordlander gissar i sin bok om Me
delpads äldre byanamn, att det är fråga om vä
derstrecksnamnet öster. Han påpekar, att
Edsta ligger öster om Ljustorpsån.

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

Stefan Andersson

84580

Lagfors (inkl ÅS & P-hemmet),
Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Jällvik, Mellberg

Kjell Sjödin

82031

Från Skäljom-korsningen, Lögdö, Ribodarna

Bosse Bjurström

83012

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg
Kyrkberget

Evert Elfström

82311

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen,

Erland Nordström

82319

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen

Hasse Bouvin

83080

Åsäng, mot Viksj ögränsen

Mjällådalens Byalag
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Lördagen den l december kl. 16.00 reses julgranen i Fuske, alla hjärtligt välkomna
att deltaga i arbetet eller som åskådare

Fuskbäckens Byalags styrelse
Ku. Ordf. Christer Nyman

~t

]

~~~~~~~~S~KINN~~~E~N~~~~~~~~

::=:

Som vanligt välbesökt.

tilIäg~a ~ör

Inget mer att
denna gång.
Bara som pammnelse:
Glöm inte Era sopor och elda inte veden i vedboden utomhus.
Tack

]]
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Vid det medlemsmöte som hölls den 21 oktober
BREDSJÖN
beslutades att vi varje månad kommer att ha ett
Js.k. Månadsmöte. Syftet är att träffas, prata och
~~~~~~~~~~~~~~~~
trivas, helt enkelt! Dessa möten äger rum den
första söndagen i månaden kl. 18.00 i före detta affärslokalen om inget annat anges!
OBS! decembers möte hålls i skidstugan!!
Varmt välkomna!!
Nu har vi en egen hemsida!!

~

Lars Karlstrand heter ansvarig för sidan och han har gjort ett jättefint jobb med den! Tack Lars!
Välkommen in på www.mediatorget.comlbredsjon-slattmon

JULBAZAR!!
Den 24 november, mellan kl. 10.00 och 15.00, kommer det att hållas en Julbazar i kapellet i
Bredsjön. Sång och musik hela dagen med bl.a. Dragspels-Olle, lotterier, loppis, servering hela
dagen - grötfrukost, cafe och sopplunch mm, mm.
Varmt välkomna!!
God jul och Gott Nytt Ar
önskar
Bredsjön/Slättmons Byalag

t
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Under oktober månad har Mjällådalens Byalag
MJÄLLADALEN
haft sedvanligt månadsmöte. Styrelsen har gjort
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~tudiebesök till Skinnen, vilket underbart ställe!
=
Dessutom har vi hjälpt en byalagsinnevånare
med röjning på tomten. Tills sist önskar vi en GOD JUL och ETT GOTT NYTT AR
Styrelsen

~

