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Vad är viktigt !
Styrelse 2008

  Niclas Andersson, v. ordf
  Ulf Nilsson, kassör
  Lill Wiklund, sekr 
  Lena Liljemark
  Kjell Rastberg
  Sara Östman
  Suppleanter:  
  Björn Andersson
  Marie-Louise Edström

Ljustorps sockenförening

Föreningen skall 
verka för att skapa 
de bästa förutsätt-
ningar för att leva 
och bo i Ljustorp!

Årsavgift

Enskild: 75:-
Familj: 100:-

Organisation: 200:-
--------------------------

Insats
 Enskild: 100:-

Organisation: 300:-
--------------------------

Insatsmedlemskapet 
är personligt och beta-
las en gång sen till-
kommer årsavgiften 

varje år.
Ljustorps  sock-

enförening
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/sockenfo-

rening

Bygdekontoret 
Mån-Fre: 9-19 (tillgängligt)

Boka tid för möte
bygdekontoret@ljustorp.se 

Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se
www.ljustorp.se 

www.upplevljustorp.seStöd vår verksamhet genom att betala årsavgift!

I styrelsen har vi på sista tiden diskuterat 
vad som är viktigt, vilka frågor är det som 
vi egentligen skall prioritera. Det är svåra 
frågor, men frågor som man alltid måste 
ställa sig med jämna mellanrum.

Vi har kommit fram till att grunden för 
all utveckling i Ljustorp är att vi har kvar 
affär, skola och dagis. Först när den verk-
samheten är säkrad kan det vara aktuellt 
att driva andra frågor som också är vik-
tiga. Till följd av det kastar vi oss återigen 
handlöst in i skoldebatten.

Vi är besvikna på skolledningens bris-
tande vilja att hålla en levande dialog. 
Vi tror att inte bara vi, utan hela bygden 
känner sig helt avklippt från information 
sedan den lokala skolstyrelsen lades ner. 
Det känns onekligen som om man tar till-
fället i akt att köra sitt eget race och infor-
mation verkar vare sig finnas på agendan 
eller prioriteras.

Samtidigt har vi EON som fortsätter att 
påverka vårt område, den här gången 
avseende Laxsjöån. Lögdö vildmark är 
ett frilufts- och turismområde inte bara 
för Ljustorp och Timrå, utan för hela 
länet. Gör man allt för stora ingrepp 
så kommer inte området att kunna 
bibehålla den vildmarksstatus det har 
idag. En sådan utveckling kommer att 
påverka både dagens och framtidens 
näringsverksamhet och friluftsliv i Ljus-
torp.

Nej, nu är det nog dags att vi funderar 
på vad vil vill och vad vi själva kan göra. 
Kraften i en enig bygd som vår är stark 
och nu är det dags att vi plockar fram 
vår kämpaglöd igen, för vi kommer att 
behöva den i framtiden.

Förutom dessa tråkiga konstateranden 
kan vi ju i alla fall glatt konstatera att det 
är på gång att bli vår igen. Snömängden 
gör ju att vi kommer att få en blöt och sen 
vår i år. Troligen med mer tjälskott än 
vanligt och stora problem på vägarna. På 
vilket sätt det nu tillförde något positivt 
i den här krönikan, kan man ju ifråga-
sätta;)

Ha en trevlig vår och Glad Påsk 
Styrelsen

Aktiviteter!
Företagsfrukost 6/4 kl. 8

Ordförandeträff 7/4 kl. 18

Stormöte skola/dagis 20/4 kl. 19

Företagsfrukost 4/5 kl. 8

Ordförandeträff!
För att diskutera Ljustorp 
och förbereda inför stormöten 
om skola/dagis kallar vi alla 
ordförande och vice ordfö-
rande i Ljustorps föreningar 
till möte den 7/4 kl 18.00 på 
Fritidsgården.

Varmt välkomna!
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Strax före jul åkte två ung-
domar från Ljustorp på en 
spännande resa tillsammans 
med en kamrat från Sunds-
vall. Under några nummer 
får vi följa deras resedagbok.

Deltagare: John Eriksson, Mikael 
Henriksson,Henrik Forsberg. 
Res-datum: 26/11-23/12 2008

30/11 Dag 5

Sovmorgon till 09.00. Frukost ingår 
i priset. Ett bröd, marmelad och 
kaffe. Idag tänkte vi hyra cyklar 
och ta oss till en lagun som ska 
ligga 2 mil utanför byn. Det blir 
mountainbikes för det är det enda 
som finns att få tag på. 5000 pesos 
kostar det per cykel och dygn. Det 
är 66 svenska kronor. Färden går 
genom öknen och vägen är asfal-
terad, spikrak och helt flack. Efter 
3 mil raksträcka utan en endaste 
lagun stannar vi för att fika. Det 
blir nötter och mango. Vi beslutar 
att ge upp lagunjakten och vända 
hemåt. Efter 6 mil på cykel är man 
rätt mör i ändan. Men vi fick i alla 
fall se lamadjur och åsnor, alltid 
något. Det blir tidigt i säng för vi 
ska upp tidigt imorgon.

1/12 Dag 6

03.00 ringer väckarklockan. Vi ska 
idag på en tur upp till ett gejserfält. 
Bussen ska plocka upp oss 04.00 
men är 30 minuter sen. Bussen 
tar 10 personer. 10 mil är det till 
gejsrarna och det tar 2 timmar. 
Under resan passerar vi ett ställe 
där höjden är 5000 möh. Jag börjar 
må riktigt dålig, blir svettig och vill 
spy men säger inget. Efter ett tag 
blir det bättre. Gejserfältet ligger 
på 4420 möh. och man har ständigt 
hög puls.

Det är kallt ute när vi kommer 
fram och ca en halvtimme till sol-
uppgång. Vi går runt och tittar 
på kokande källor och sprutande 
gejjsrar. Det blir frukost till sol-
uppgången, lika imponerande som 
tidigare, ja frukosten alltså, inte! 
Innan vi ska åka får vi ta ett bad i 
en varm källa, ca 32 grader. En bit 
därifrån står en tjej och spyr pga 
höjdsjuka. På vägen hem tar vi en 
annan väg. Halvvägs stannar vi till 
i en by där vi kan köpa grillspett 
med lamakött och lök på, det är gott 
så jag tar två. Vägen vi åker på är 
sämre än Lövbergsvägen någonsin 
har varit. Förstår inte att bussen 
ens håller ihop. När vi kommer 
hem äter vi lasagne på en restau-
rang. Sen lägger vi oss och sover i 2 
timmar till klockan 16.

Efter det går vi till ett internetcafé 
och bokar en flygbiljett till San-
tiago. Hittar ett flyg som går imor-
gon, tisdagkväll, ifrån Calama, 12 
mil härifrån. På kvällen tar vi en 
löptur. Uppförsbacke, motvind, 
2500 möh och otränad. 40 minuter 
är vi ute och det känns skönt att 
röra på sig. Klockan 22 går vi och 
äter middag. Jag tar kyckling och 
grabbarna sallad.

2/12 Dag 7

Sista dagen i San Pedro. Vi strosar 
omkring och köper lite mössor och 
t-shirts. Klockan 14.00 kommer 
Johns kusin Andreas och möter 
oss där vi bor, Hostelling Inter-

national. Det var ju meningen att 
vi skulle följa med honom upp till 
rymdstationen men våran taxi till 
flygplatsen kommer för att hämta 
oss 15.30 så vi hinner bara ta en 
lunch med honom.

18.15 går planet från Calama och 
2 timmar senare landar vi i Santi-
ago. Tar taxi (Transvip) till bussta-
tionen. 23.50 går bussen (Turbus). 
Det är bra stolar, man ligger nästan 
horisontellt. Men man kan inte 
sträcka ut benen riktigt så man 
vaknar ibland av att man har ont 
i knävecken.

3/12 Dag 8

Vaknar vid 7- tiden. Ett helt annat 
landskap än San Pedros. Vi har ca 3 
timmars bussresa kvar innan vi är 
framme i Pucon. Gröna betesmar- 
ker med mycket kor och får. Det är 
mulet, är lite regn i luften också.

Framme i Pucon, får lite känslan 
av att vara i alperna med tanke 
på utseendet på många hus. Vi 
ser inte bergen som omger staden 
pga molnigheten. Mycket trähus 
med fusk-timmer och hela timmer-
stockar till skillnad mot San Pedro 
som bara har lerhus och halm- eller 
plåttak. Tar in på ett hostel och får 
en egen stuga (cabana) med dusch 
och toalett, 9000 pesos per dygn och 
person. Beställer en turvandring 
till en vulkan imorgon. Det ska bli 
kul/spännande.

Fortsättning följer...

Resedagbok från Sydamerika del 2
Henrik, Mikael och John besöker Chile och Argentina

Kyrkan där vi åt Lamakött

Lunch i skuggan från ett räd undar cykelturen dag 5
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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

HEMSÄNDNING 
Tel: 820 40

Leverans fredag förmiddag
Beställning senast  torsdag 
Levereras kostnadsfritt!

OMBUD FÖR
Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

Handla dina ägg och ditt godis inför påsken hos oss! 

Glad Påsk!
Årets Landsbygdsföretag i Västernorrland 

Pommes Chateau 
Felix 800 g

 2190

Sill, Abba 220-240g
 

3 för 33:- 
Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 14/4 med reservation för slutförsäljning

Glass
Sia 1,5 L  

2390

Kaffe, Löfbergs Lila kok & brygg

2 för 59:- 

 Ord pris 34,90 Ord pris 25,90

Ord pris 52,50 Ord pris 70,00
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Ingegerd är född i Rii, Bergefor-
sen med flicknamnet Hamrin, 
men väl meriterad att ingå i 
Ljustorpsprofilerna eftersom 
hon varit bosatt i Åsäng sedan 
60 år tillbaka. Uppväxten och 
skoltiden skedde däremot med 
dels föräldrarna Jenny och 
Alfred Hamrin som innehade 
ett hemman i Rii, dels med brö-
derna Olle (f. 1919) och Martin 
(f. 1924). Olle är avliden sedan 
7 år bakåt medan Martin finns 
kvar på fädernegården.

Första skolåren gick Ingegerd 
i Lunde gamla skola, som ännu 
finns kvar, och fortsättning blev 
det i Bergeforsens ”gamla” skola, 
som numera ersatts av en moder-
nare variant. Skolkök därefter 
och så småningom konfirmation 
inför kyrkoherde Zetterqvist. 

Vid 16 års ålder och ca 2 år 
framåt, lärde Ingegerd sig att sy 
och sticka under ledning av Svea 
Ödlund. Dessa lärdommar har 
inneburit att sömmerskejobbet 
ej varit främmande för henne. 

Klädkostnaderna har hållits i 
schack och barn och barnbar-
nens mössor, tröjor och vantar 
har blivit populära och kommit 
väl till pass. Från skolans avslut 
fram till myndighetsålder bistod 
hon givetvis föräldrarna i jord-
bruks- och hushållsarbetet. Ett 
nytt skede inträffar nu när slak-
taren och köttförsäljaren Arne 
Hägglund charmar Ingegerd och 
friar dessutom till henne. 

Bröllopet gick av stapeln 1946 
och paret bosatte sig i Åsäng på 
samma plats som svärföräld-
rarna Beda och Helge Hägglund 
hade sitt slakteri och köttbutik. 
1949 övertog Arne och Ingegerd 
verksamheten och den bedrevs 
fram till 1970. Ingegerd, idag 86 
år, är fortfarande en ”hejare” i 
köttstyckningens ädla konst och 
åtskilliga bönder och älgjägare 
har nyttjat hennes kunskaper 
under årens lopp. 

1948 föddes sonen Bert och 1951 
kom tvillingflickorna Kerstin och 
Ulla till världen. Bert med familj 
bor på samma gårdsplan och 
driver ett  sågverk intill. Flick-
orna finns också i närheten, när-
mare bestämt Höglandsbodarna. 
7 barnbarn och 4 barnbarnsbarn 
hjälper till att hålla Ingegerd evigt 
ung. Arne tjänstgjorde som chauf-
för hos Skön-Timrå Omnibus-
sar några år innan han gick bort 
1978. Även Ingegerd hade annan 

sysselsättning i 8 år som alltiallo 
hos Hakons gross i Birsta. 

En händelse som kan vara svår 
att glömma inträffade den 11 
januari 1979 när föräldrahem-
met i Rii brann ner. En gulnad ST 
visar tragedin. Många minnen 
gick till spillo vid branden. Dess-
bättre inga personskador, men 
mor Jenny behövde husrum och 
omskötsel, så hon fick flytta till 
Ingegerds hus i Åsäng. Modern 
avled hösten 1979. 

Som epilog vid mötet med Inge-
gerd inser man att man träf-
fat en varm och vänlig person, 
en mångsysslare  och omtyckt 
person i bygden och en kär 
mormor, farmor, ”gammelmor-
mor” och ”gammelfarmor”.

Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 20
  Ingegerd Hägglund, f. 1922-05-13

Det kom ett mejl till skidsektionen efter Medelpad Classic...
Vilket väder, vilken natur, vilka spår, vilken trevlig stämning vid samtliga depåstopp och alla 
dessa engagerade vakter vid vägarna. Vilket perfekt arrangemang!
Tusen Tack från nummer 240
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Ljustorps Idrottsförening
Öppettider kansli: Mån, tis, fre 8-12 
Mellberg 149, 861 93  Ljustorp
Tel:   060-821 86
Hemsida: www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif 
e-post: ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:  5808-0029 (medlemsinbetalning)
Medlemsavgifter 2009 
Enskild 50 kr, familj 200 kr, aktiv 150 kr

Ljustorps IF:s Minnesfond
Gåvor som skänks till denna fond går till för-

eningens ungdomsverksamhet. När ni vill 
använda denna fond så ring 

 IF- Kansli: 060 - 821 86 
Sätt in valftritt belopp på 

BG: 5808-0029

Skidsektionen!
Vi har stora problem med skoterkörning i 
Medelpad classic spåret. Av den anledningen 
har vi i år lagt mindre kraft på att preparera 
skidspåret efter tävlingen. Det finns ett nytt 
dagspår vid IP, det har klarat sig något bättre 
från sönderkörning. Stort tack till er som 
sköter er och kör på skoterleden.

Nio stycken Ljustorpare genomförde årets 
upplaga av Vasaloppet. Det var fint väder och 
bra spår. Stort grattis till er alla för en bra 
prestation. (se art. sid 28)

Aktuell info hittar ni som vanligt på: 
www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif-ski-
dor. Har du frågor kontakta Mats Englund 
070-63 82 429

Kansliet 
Tillfälligt ändrade öppettider pga 

sjukdom: Mån, tis, fre 8-12
Bokning av Bygdegård, badtunna, 
bingolotter och idrottsplats görs till  

kansliet tel 821 86

Badtunna
Locka vänner, familj 
eller arbets kamrater 
till en naturnära spa-
upplevelse och hyr vår 
vedeldade badtunna.

Bingolotter
Prenumerera på Bingolotter.  

Ring kansliet 821 86

Loppisen i sommar 
Glöm inte bort att vi tar emot dina utgallrade saker och säljer dem vidare på 

loppisen i sommarn. Ring så hämtar vi!

Kolla in vår nya hemsida
Stöd vår verksamhet genom att 

betala medlemsavgift

Bild från barn-
skidtävlingen på 
Hamre
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Babysång är mycket upp-
skattat inte minst av unga 
mödrar i Ljustorp. 

Under ledning av Gullwie Nygren 
och Anna Nygren samlas man en 
gång i veckan för att sjunga till-
sammans med barnen och träffa 
andra mammor och eventuella 
pappor som kommit dit med sina 
småbarn. 

Primus motor i verksamheten är 
Gullwie som den här dagen spe-
lade och sjöng. Alla skulle känna 
sig välkomna och hälsades genom 
att nämnas i den första sången. 

Sedan följde sånger där barnen 
engagerades inte bara i sången 
utan också genom att klappa 
händer och göra rörelser. Efter 
sången fick barnen flyga i ett 
täcke och känna en ny spänning.

Ut på havet
Flitiga mammor simulerade en 
färd på havet. Barnen försökte 
sitta två och två med händerna 
tillsammans och ro båten iland 
undan de hiskeliga vågorna i 
form av ett stort blått lakan 
som våldsamt böljade över deras 
huvuden. Samlingen var i Kapel-
let i Edsta och där finns också 

andra spännande utrymmen 
som några barn utforskade och 
återvände med trofeer som trum-
pinnar. 

Avslut med fika
Efter alla äventyr var det dags 
för lite förfriskningar. Limp-
smörgåsar och saft eller kaffe 
var populärt hos såväl barn som 
vuxna och alla lät sig väl smaka. 

Verksamheten drivs som ett 
ideellt projekt av Gullwie och 

Anna med stöd av Baptistför-
samlingen. De som vill får betala 
en slant och den intäkten går till 
ett biståndsprojekt för gatubarn 
i Bolivia som Betelförsamlingen 
har stött i många år.

Efter en dryg timmes samvaro 
var det dags att skiljas och se 
fram mot nästa fredag med ett 
nytt äventyr på kapellet.

Text & bild: Olof Ulander

Babysång i Ljustorp
En verksamhet som attraherar många nyblivna föräldrar

 
Här flyger Emily Tylner för första gången under överinseende av mer erfarna flygare
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Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Mellberg 149
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com 

TELEFONER:
Prisuppgifter och Bokning 
mån, tis, fre 8-12
tel 060-821 86
------------------------------------
Anläggning  
Vaktmästare 070-28 83 147

 Fritidsgården Informerar

 

Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, fritidsgård, kök, förråd och samlingslokaler. Här spelas 
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser, 
träffas hälsogänget, arrangeras cafekvällar och modevisningar mm

Här finns en stor sal som rymmer ca 140 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även 
fritidsgårdens lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, fullt utrustat kök, ljudanläggning, 
videokanon och optisk fiber. Vi erbjuder också lokal för borgliga minnescermonier vid livets olika faser.

Bokning sker mån, tis, fre 8-12 via kontakt med Ljustorps IF kansli 060-821 86 

Välkommen att hyra Bygdegården

 
Kontaktpersoner!

Pernilla Sjöström 
070-288 47 46, 824 34 

Linda Kerttu 
070-52 56 418, 823 60

Årskort
Kostar 40:-/år. 

Betalas på gården.

Öppettider

Fredagar
kl 18-21

Från årskurs 1-uppåt

Föräldrar!
Ni behövs för att fritids-
gården ska fortsätta sin 

verksamhet! 

Det är jätteroligt att så 
många ställt upp så att 

verksamheten kan rulla på.
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 Vårgatan 21

E.ON Vattenkraft i Sve-
rige AB har tillkännagett 
planerna på ett upprustnings- 
och effektiviseringsprojekt 
i Rundbackens vattenkraft-
verk i Laxsjöån nordväst om 
Ljustorp i Timrå kommun. 
Enligt företaget är planerna att 
torrlägga ån och i stället leda 
vattnet genom en nybyggd til-
loppstunnel direkt från Stora 
Laxsjön ner till kraftverket, 
där en ny turbin ska ersätta de 
nuvarande tre. Detta gäller även 
den minimitappning som före-
taget enligt gällande vattendom 
nu tvingas släppa till Laxsjöån 
under juli och augusti.  Därige-
nom beräknar företaget att den 
årliga produktionen i kraftver-
ket ska öka med 8 GWh till totalt 
15 GWh.
Projektet beskrivs av E.ON som 
miljövänligt och att den för-
dubblade produktionen av  vat-
tenkraftsel är ett unikt resultat 
vid effektivisering av ett vatten-
kraftverk. Av de handlingar som 
företaget lämnat ifrån sig vid 
samrådet framgår dock att man 
vid dessa beräkningar praktiskt 
taget helt bortsett från de kon-
sekvenser som projektet inne-
bär för natur- och kulturmiljön i 
området.
Den 9 februari hade man ett sam-
rådsmöte på EON i Sundsvall 
där man informerade allmänhe-

ten om sina 
planer och 
vilka konse-
kvenser det 
b e r ä k n a s 
få i omgiv-
n i n g e n . 
Tyvärr var 
s a m r å d s -
underlaget 
alldeles för 
bristfälligt 
både avse-
ende aktua-
litet och 
a v s e e n d e 
hur man ser 
på effekter. 
Naturskyddsföreningen och 
Sockenföreningen hade flera 
representanter på plats som 
uttryckte både oro och missnöje 
med framförallt hur frågan har 
skötts.  Vare sig konsekvenser 
för miljö, turism, friluftsliv eller 
kulturvärden är  behandlat mer 
än på ett styvmoderlig sätt i sam-
rådsunderlaget.
Vad är det då som kommer att 
göras i samband med effektivise-
ringen:
* Den nya tuben läggs i den 
nuvarande kanalen som också 
fylls igen.
* Huset vid kanalens slut kommer 
att rivas
* Förändringar kommer att ske 
uppe vid stora Laxsjön

* Nya luckor vid Födslodammen
* Ny väg efter tubsträckan
* Nytt aggregat i kraftstationen
* En fornlämning vid Stor-Lax-
sjön kommer att beröras
* Laxsjöån blir i princip torrlagd, 
förutom tillflödet från bäckar på  
en del av sträckan.
EON har i sin samrådsansökan 
angett att man anser att inga 
större natur- eller kulturvärden 
kommer att påverkas. Dessutom 
skriver man att området inte 
bedöms som föremål för något 
betydande friluftsliv. 
Detta trots att området ingår i 
Lögdö vildmark som är just ett 
stort frilufts- och vildmarksom-
råde. All påverkan på Lögdö vild-
mark kan få stora konsekvenser 
för turistsatsningar i hela Timrå 
kommun.

Torrläggning av Laxsjöån?

Vi har varit på kurs!                                                                       
 ...och kommit hem med massor av nya idéer 

Ps Vill du veta vem som vann BIOLAGE 
cykeln gå då in på vår hemsida www.harlinjen.se

Vad händer egentligen med Laxsjöån och Rundbacken?

Konsult och Projektledare Lennart Olsson
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   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
...hälsar alla välkomna till våra aktiviteter! 

Centern och Centerkvinnorna har haft årsmöte. Styrelserna, vilka 
omvaldes i sin helhet är dessa:

Centern

Ordf Lennart Tjärnberg, v ordf Niclas Edén, sekr Arne Ögren, kassör Björn 
Andersson, Per Malmsberg, Johan Sjöström.

Centerkvinnorna

Ordf Ulla-Britt Ulander, v ordf  Inger Andersson, sekr Åsa Magnusson,  v sekr 
Marie Lundberg, kassör Karin Höglund, Anne-Marie Byström, Britt Nylander.

Monicas Mode visar det nya vårmodet på månadsmötet 
tisdag 28 april på Bygdegården.

 

Alla hjärtligt välkomna!
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En mästersnickare i Högland

Grattis!
50 år

Torbjörn Bergner, 27/5
60 år

Hans Norlander, 8/5
Olli Aranto, 26/5

70 år
Gunni Juhlin, 9/4

Lars Axel Rönngren, 10/4

Familjenotiser

Vi plockar våra uppgifter från STs 
barnannonser och www.birthday.se. 
Vill du ha in en notis skicka till ljus-
torpsbladet@ljustorp.se

Brasafton med Idalspojkarna!
H embygdsföreningens 
brasafton fredagen den 27 
februari lockade drygt 30 per-
soner, som tagit sig ut i den 
kalla vinterkvällen. 

Inne var det brasor i flera rum, 
som värmde gott och hjälpte till 
att få upp stämningen redan 
innan kvällens gäster, Indalspoj-
karna, började sin föreställning. 
Indalspojkarna utgörs av Hans-
Olof Fahlberg och Krister Öhlen, 
som hävdade en stark hemvist 
i byn Östloning. Anekdoter och 
skämt om Östloning utgjorde 
kittet mellan de olika sångerna 

som framfördes. Det var här-
ligt att få lyssna till välljudande 
akustiska gitarrer och sång utan 
förstäkrare och högtalare.

Publiken deltog i de allsångslåtar 
som man framförde och den coun-
tryinriktade sången var trevlig 
att lyssna till, så stämningen i 
pausen var hög när kaffe, hem-
bakade mjukbrödssmörgåsar och 
godbitar intogs. 

Det var andra gången som Indals-
pojkarna gästade Ljustorps Hem-
bygdsförening och de är välkomna 
tillbaka flera gånger! 

Text & bild: Olof  Ulander

Nils Sjöström har i 
hela sitt liv sysslat med 
trä i någon form. 

Som utbildad möbel-
snickare kom han att gå 

vidare och utbildade sig till träslöjds-
lärare. I det yrket var han verksam 
fram till sin pensionering. Som pen-
sionär har möbelsnickarintresset 
blommat upp på nytt och många 
matrumsmöblemang med bord och 
stolar har vuxit fram i hans triv-
samma snickarverkstad i Högland. 

En serie har fått en design som 
hämtat inspiration från hembyn 
Högland och kallas följaktligen Hög-
landsstolen. Idé-designen kommer 
ofta från dottern Stina Juhlin, som är 
industridesigner och verksam i Stock-
holm. Den soffa som Nils håller på att 
slutföra i sin verkstad vid mitt besök 
ingår i en annan serie, som Nils kallar 
Medelpads-serien. De grundläggande 

formgivningselementen är 
hämtade från utställnings-
möbler, som gjordes till Bal-
tiska utställning i Malmö 
1914 där varje landsskap 
hade sina modeller. Genom 
efterforskning har Nils fått 
fram originalritningar på 
stolar som Stina har använt 
för att skapa en soffa i 
samma stil. Soffan är under 
byggnad och ännu inte rik-
tigt sammanfogad, men de 
rena linjerna och gedigna 
hantverket lyser ändå klart. 

Ordning och reda
I verkstaden härskar ordning och 
reda och handverktygen är väl 
använda, även om den andra sidan 
av verkstaden innehåller alla nöd-
vändiga professionella maskiner. På 
en hyvelbänk står ännu ett projekt, 
ett vackert nyckelskåp, se den övre 
bildens högra sida, som väntar på 
att färdigställas. I ett rum innanför 

verkstaden finns helt stilenligt en 
annan sida av Nils verksamheter; 
utrustning för att driva bi-samhällen 
och producera honung till somma-
ren. Båda verksamheterna fordrar 
och ger en inre harmoni och lugn, 
som man gärna tar med sig när det 
är dags att lämna Högland. 

Text & Bild: Olof Ulander

Hans Juhlin
40 år 22/3

Grattis önskar frun & barnen



13

STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14 

070-351 27 10

 

GLAS * MONTAGE * SOLSKYDD

ROBERT LINDGREN SÖRBERGE  
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360  

www.rialp.se 

Välkommen!

 

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

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare
         Mopeder mm 

Vi rustar dig för vårens fritid!
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 10264

Bilden är tagen 1915 i Bredsjön. Fotograf 
var Albin Lindström.  När bilden togs fanns 
dessa två seglande båtar i Bredsjön. 

Den ena tillhörde inspektor Lindström och 
den andra Åkerdals. Båtarna är på väg åt 
olika håll och det ser ut som fritidssyssel-
sättning.

Bild nr 10906
Bilden är tagen den 17 april 1893 
och visar Lagfors bruk. Bilden är 
fullständigt unik då den är den 
hitintills enda kända fotografiska 
bild som visar det gamla järnbru-
ket nära nog intakt med produk-
tionsanläggningar och arbetarnas 
bostäder utefter bruksgatan.

Från vänster syns det gamla 
mycket stora kolhuset med upp-
körningsbrygga. Det mörka huset 
på en höjd till höger om kolhuset 
är en tröskloge där tröskningen 
drevs av en stånggång. Till höger 
om trösklogen i sänkan syns res-

terna av stångjärnssmedjan med 
de 4 murstockarna. Smedjan eld-
härjades under 1870-talet och 
återställdes aldrig. Till höger 
om skorstenarna syns sågen och 
kvarnbyggnader.

Till vänster om kyrkan står 
herrgården eller sätesgården 
som den benämndes vid denna 
tid. Vid denna tid bodde det en 
representant för ägarfamiljen på 
sätesgården. Ägarna hade sitt 
huvudsäte i Lögdö. Sätesgården 
har 2 st fl ygelbyggnader som 
tidigare varit okända för oss.

Till höger om dessa skymtar den 
stora ladugården med bl a stall 
för ett 10-tal hästar. I förgrunden 
till höger om kyrkan ligger bad-
stugan, där bruksfolket badade 
varje lördag. Bakom badstugan 
ser vi dåvarande inspektorns 
bostad och bagarstugan som nu 
renoverats. Den stora byggna-
den till höger var bl a stall för 
de många kolkörarhästarna. På 
hembygdsföreningens hemsida 
finns även en detaljerad teckning 
från 1840 talet med beskrivning 
av  de olika byggnaderna. Där 
syns också smedjans utseende 
när den var i bruk.
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Nya öppettider 

Terminalvägen 6 
861 36 Timrå 

Mån-Fre        07-18 
Lör                10-14 
Sön                Stängt 

Utkörning       

Pellets 6 & 8 mm
Till bra priser! 

Tel: 060-57 10 50 

Byggbutiken
i Timrå 

MARTINS SERVICE
VVS 

PELLETS
VÄRMEPUMPAR

070-673 06 09

Nya öppettider: 

Terminalvägen 6 
861 36 Timrå 

Mån-Fre       07-17 
Lör-Sön         Stängt 

Utkörning       

Pellets 6 & 8 mm 
och trävaror      

till bra priser! 

Tel: 060-571050 

Byggbutiken
i Timrå 

Söråkers
Motor Center

Skoter & utrustning
Begagnade snö-• 
skotrar
Reservdelar för alla • 
märken
Skoterkapell 1 100:-• 

Motorsågar &  
reserverdelar

Nya motorsågar;  • 
Shindaiwa & Tanaka
Svärd och kedjor• 

Kläder
Skoterhjälmar från • 
995:-
Stövlar från 495:-• 
Diverse kläder• 

Utförsäljning • 
mopedhjälmar
MDS med visir• 

Nu • 695:- (995:-)
Rigstavägen 56, 405 88 Söråker 

Telefon 070-231 21 62

Generösa öppettider!
Åkgräsklippare MTD

LF 125 96 cm bredd: 13 995:-
LG 175 107 cm bredd: 16 995:-

Samt vanliga motorgräsklippare 
Utförsäljning av 2008 års modeller
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Humlans slöjd som drivs 
av hantverkare i bygden har 
hunnit med mycket på ett 
och ett halvt år. Premiär, 
verksamhet, stängning och 
nu nyöppning igen.

Det har hänt mycket sedan grup-
pen bakom Humlan började pla-
nera att eventuellt starta en egen 
hantverksbutik. Oktober 2007 
kunde man äntligen öppna buti-
ken på Humlegården mitt i Mell-
berg. Strax före jul ifjol fick man 
sedan beskedet om att verksam-
heten måste flytta från huset på 
Humlegården. Då var det oklart 
var den framtida verksamheten 
skulle bli. Men den 14 februari 
nyöppnade Humlan i sina nya 
lokaler som man nu delar med 
Ljustorps Trädgård.

Per Malmsberg på Ljustorps 
Trädgård berättar att han ser 
många fördelar med arrang-
emanget. -Vi kan ju stödja och 
dra kunder till varandra och 

dessutom har vi en för stor butik-
syta som det ser ut idag. 

Humlorna är självklart glada 
över den nya möjligheten att 
driva verksamheten vidare i 
Ljustorp. - Nu kan ju våra kunder 
köpa både en blomma och en pre-
sent på samma gång, säger Mait 
Härén, en av hantverkarna i för-
eningen. Vivanne Nyman som 
är ansvarig för verksamheten 
nickar instämmande.

Under högsäsongen på Ljustorps 
Trädgård kommer Humlan att 
ha öppet samma tider som träd-
gården. Under resten av året 
kommer man att ha öppet torsdag 
till lördag. Butiken kommer att 
fortsätta att bemannas ideellt.

Samtliga hantverkare har följt 
med till de nya lokalerna och man 
kommer till och med att presen-
tera en ny hantverkare som till-
verkar smycken i Ljustorp.

Inför nyöppningen är alla inven-
tarier och alla varor inflyttade 

till de nya lokalerna och det ser 
helt annorlunda ut när  man som 
kund kommer innanför dörrarna 
till Ljustorps Trädgård.

Vid premiärhelgen bjöd man 
på fika och många hantverkare 
var på plats för att visa upp de 
nya lokalerna. Det var många 
som ville titta och se hur den 
nya symbiosen blev och många 
kunder uttryckte sin glädje över 
den lyckade etableringen.

Humlan flyger alltså vidare i 
Ljustorps Trädgård och vi ljus-
torpsbor har återigen en butik 
där vi kan sälja vårt lokala hant-
verk till hugade kunder.

Nyöppning av Humlan!
Humlan har flugit in i Ljustorps Trädgård för att pollinera...
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Kalender:
29/3 kl.11:00 Söndagsgudstjänst Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund. våfflor i f-hemmet
5/4 kl 15.00 Familjegudstjänst Ljustorps kyrka
Barnkören och Öppet kyrkis, Thord Hägglund, Agneta Granlöf 
Servering i f-hemmet
10/4 kl.11:00 Långfredagsgudstjänst Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, körgrupp.  
12/4 kl.11:00 Påskdagsmässa Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf Ljustorps kyrko och hem-
bygdskör 
13/4 kl 15:00 Gudstjänst i Riibodarnas missionshus 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf. Sång. Servering
22/4 kl.12:00 Mitt på dagen med lunch Ljustorps f-hem   
Peter Persman
 

 

 

26/4 kl.11:00 Gudstjänst med musiken i centrum  
Ljustorps kyrka Thord Hägglund, Agneta Granlöf
30/4 kl. 20:00 Valborgsmässofirande   
Ljustorps hembygdsgård. Thord Hägglund, Agneta Granlöf. 
Sång av Ljustorps kyrko och hembygdskör 
6/5 kl. 19:00 Cafékväll i Ljustorps församlingshem
10/5 kl. 18:00 Musikgudstjänst Ljustorps kyrka 
Kör från Elimkyrkan S-vall. Ljustorpskören serverar kaffe i 
kyrkan efter gudstjänsten
21/5 kl. 08:00 Gökotta i sockenstugan  
Thord Hägglund, Agneta Granlöf,  
Ljustorps kyrko och hembygdskör
 24/5 kl. 11:00 Konfirmationsmässa 
Peter Persman, Maria Ålander, Agneta Granlöf
Med reservation för ändringar.  
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på 
hemsidan

Alla förväntar vi oss naturligtvis att kyr-
kan ska finnas kvar där den står och 

verksamheten ska också pågå som vanligt 
med allt vad det innebär. Det tror jag att de 
flesta av oss tycker. Vi vill ju att kyrkan för oss ska vara en öppen folkkyrka i den 
meningen att där, ska alla känna sig hemma i gemenskapen.

Det är därför viktigt att ni som församlingsbor också engagerar er - gör er hörda 
och framför era synpunkter, tankar och idéer om det fortsatta arbetet i försam-

lingen. Hör gärna av er till oss. Kom till våra gudstjänster, Mitt på dagen träffar och 
Cafékvällar – upptäck gemenskapen och trivseln. Kontakta vår präst Thord Hägg-
lund om du vill diskutera någonting viktigt för dig. 

Man kan tycka att det är långt till kyrkovalet i september, men nu närmar ju sig 
våren och den övergår raskt till sommar och så blir det då september. Kyrkova-

let sker den 20 september – där kan ni välja de personer, som 
ni tycker motsvarar era tankegångar. Valen omfattar både val 
till församlingen i Ljustorp och kyrkofullmäktige i pastora-
tet. Det är fullmäktige som ansvarar för ekonomin, persona-
len och fastigheterna. Varje församling företräds i fullmäk-
tige av sina egna ledamöter – det är där, som diskussionen 
om fördelningen av pengar sker och vilka investeringar som 
ska prioriteras.  Även där måste Ljustorps röst höras – det 
vill säga ER röst.
Kyrkorådet i Ljustorp
Genom Freja Tjärnberg

Expeditionen i Ljustorp
Telefontid: onsdag 10-12  060 - 82270 
Övrig tid hänvisas till pastorsexp i Söråker
 

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: månd, tisd, onsd, fred 10.00-12-
00 torsd 13:00-15.00 Tel. 060-408 20
kh Peter Persman 060-408 21, 070 - 3138762
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljustorp

 
KLOCKORNA I LJUSTORPS KYRKA 
Vi har haft problem med upphängningen av kyrkklockorna 

och dessa var under en tid i höstas hängande tysta och stilla 
i kyrktornet. Ett omfattande restaureringsarbete har nu påbörjats 

där ett antal grova bärande bjälkar skall bytas ut i kyrktornet så att 
klockorna åter skall fungera som det ursprungligen var tänkt. Just 

nu så hänger klockorna i en temporär konstruktion av stål som ser till 
att klockringningen kan utföras på ett säkert sätt. 
 

Varför kyrklockor ?

Kyrkklockor används inom kristendomen för att sammankalla till gudstjänst, lik-
som vid begravningar, böner och bönetimmar, åminnelsehögtider med mera. 

På 1200-talet fick kyrkklockorna i väst de mer svängda former som de har än idag 
med en bredare brädd nertill. En klockas vägg är således tjockast och bredast på den 
del av omkretsen, där kläppen slår, ungefär längst ner på klockan och avsmalnar 
sedan från detta ställe uppåt. En sådan form är fördelaktigt för att få en starkare, 
länge eftertonande klang ur metallen. Den svängda formen kan dock variera från 
olika gjuterier och olika klockor och en del klockor har blivit mer svängda än andra 
tidigare klockor.

 

Klockor till vardags
Kyrkklockor har även haft en profan 
funktion till exempel när de användes 
förr för att sammankalla folk i sam-
band med katastrofer. De ska användas 
i sammband med krigsutbrott och vid 
landssorg. Senast i samband med utri-
kesminister Anna Lindhs dödsfall. 

Vällingklockor på stora gårdar, som 
förr användes för att sammankalla 

gårdsfolket vid middagsservering och 
liknande är också en civil användning 
av klockan. t o m djuren lärde sig att när 
klockan ringde för dagens slut så skulle 
arbetet upphöra. Nils Erik Eriksson från 
f.d. prästbordet i Ljustorp berättade i 
ett kåseri på f-hemmet om oxarna på 
lantbruket som inte tog ett steg vidare 
efter det att vällingklockan hade ljudit! 
 

När ringer man i kyrkklockorna?
- Lördag kl. 18.00 ringer in till helgsmål 
- Vid gudstjänst söndag kl. 11.00 ringer 
klockan hel- och halvtimme före guds-
tjänsten och vid gudstjänstens början kl. 
11.00
-I gudstjänsten vid tacksägelse då man 
läser upp dem som man haft begrav-
ningsgudstjänst för
- vid andakter, musikgudstjänster, vigs-
lar, begravningar och dop
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Byalagets medlemmar är kallade till årsmöte 
söndagen den 29/3 kl 14:00 i byalokalen.

Bredsjöangeln 
 

Den årliga Bredsjöangeln körs i år lördagen 
den 4/4, samling klockan 09:30 vid Bredsjöns 

badstrand. Startskott klockan 10:00 och pågår 
till klockan 13:00. Anmälan sker på plats. 

Startavgift 200 kr/lag.  
Betalning sker vid samlingen.

Minst 2 pers/lag, max 5 pers/lag, max 10 ang-
eldon/lag.

Förstapris 5000 kr vid 50 tävlande lag.
För mer information vänligen kontakta: Mats 

Jonsson 060-845 60 eller matshj@telia.com

Byalagets evenemangskommitté anordnar 
även i år majbrasa, korv, kaffe och kaka nere 
vid badstranden. Brasan tänds kl 20:00. Väl-
kommen!

För frågor samt bokning av t ex byalagets bas-
tuudde vänligen kontakta Kent Berg 070-218 
80 69. Besök gärna vår hemsida, se nedan.

Ur Bygd i förvandling, del III

Drå´ckne  drunknade

drå´sa(omkull) ramla omkull

drôsan  agnarna av säden

drä´llte  spiller, sölar

drä´llte omkull föll omkull

drämte te´  slog till kraftigt

drö´bak  latmask, slöfock,sölkorv

dröl   ”drömmel”

dröli   senfärdig

dröse på´  jobbar sakta, maskar

du´ven,dôven slö, känna sig olustig

dynga´kti  lortaktig

dy´ngspröt  skällsord

dåka te´  slog till

dårj, dôrj  smulor, skräp 

dä gick a´gåé det försvann,det kom bort

dä´nje  ge stryk

där da´nnan  där borta

dä´ven   fuktig, dåsig

dömôling  sävlig person, senfärdig

döra-gå´ta  dörrkarmen

dö´vle  olustig, ”slut”

dôrma-slagen blåslagen

enhä´gg  energisk, envis

e-la-vä´  tillsammans med

ell-tä´nne  tändved

éve   ett ständigt frågande

éxter   mycket ivrig

extime´ra  sätta värde på 

falére  fattas, felar

Mjällådalens byalag
Det blir allt ljusare på mornarna och det är med 
förväntan vi ser fram till våren. 

Vi inleder verksamhetsåret med en astronomi-
afton på Bygdegården den 25 mars. Föreläsare 
är länets astronomiexpert KG Karlsson som med 
datorkanon visar bilder från rymden mm.

Årets majbrasa kommer att uppföras på ängen 
vid logen x=694 85 65   y=158 19 34. Här gäller 
ris och grenar från avverkning samt andra spik-
fria bränslen. 

Under våren kommer vi att genomföra en till 
cirkel i att röka fisk och kött. Det blir även inslag 
med livsmedelshygien samt vedkunskap.

Närmare information om aktiviteterna kommer 
i brevlådorna.

Välkomna Mjällådalens byalag  
Ordf. Kjell Rastberg

Bredsjön & Slättmons   
byalag

Hemsida:  
www.ljustorp.se/bredsjon/

Våra dialektord, D-F
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Baptistförsamlingen

Ljustorps Baptistförsamling           PG 269356-2 BG 5355-1123

Edsta 104, 861 93  Ljustorp                      www.ljustorp.se/betel  
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44
Pastor: Tomas Lindberg: 070-621 96 21                 e-post: betel@ljustorp.se

Alla är varmt välkomna att delta på våra arrangemang!

Bike by night 21-23 maj, 
Den traditionella cykeltävlingen med poängsamlande på stationer efter en terrängbana, inneban-

dycup, sång, musik och samlingar varvat med mycket umgänge med andra ungdomar! 

För mer info gå in på www.ljustorp.se/betel/bike eller kontakta Henrik Nygren 070-1708960

Gökotta  
Lövbergets P:plats 

Torsdag 21/5 kl 9.00 
 

Sjung in våren och 
göken med oss.

Tag med eget fika!

Sista april!
 

30/4 19.00
Gospelmusik, sång, 
dans, Kranz&Kranz, 

brasa, korv, fika,  
fyrverkeri mm 

Bengt Johansson
19/4 kl 11.00

Musik- och sånggudstjänst 
med Bengt Johansson  

med band!

Kom och lyssna på en av  
Sveriges duktigaste  

kristna sångare och musiker

          

 

Babysång! 

Kl 11.00 följande freda-
gar på kapellet i Edsta:

3/4 , 17/4, 24/4, 8/5, 
15/5 samt sommar-
avslutning 29/5. Alla 

föräldrar med små barn 
hjärtligt välkomna!

Praiseparty!
 

4/4 kl 20.00
Kom var med på 
vår härliga lov-

sångsfrossa

För övriga delar av vårt 
program, se aktivitets-
sidan sid 34 och predi-
koturer på fredagar
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Byssfolke Gubbarna från hemmet i 
Röån skildras på dialekt

Ur Byssfolke som utkom 
1981 av NilsEric Sjödin

Hilmar
Jäg minns däg Hilmar
-nittanhundrefemtitri-
du va bas här i flytte på Lillsele.
Hadd väl nan ettöring mer än vi
i timmen.
Du mått ha vöre 65 år,
men knak å gen i bena
på storbrôt´n
neaför Biskopselbroern.

Då du va rektit ong
å i taga
for du över Storåern
-på bjudningsbala-
på två stocka
å hadd ballongcykeln frampå.

Men femtitri
sto du på två stocka
däri högvatt´n
å lannrensä.
Då stocka for åt vär sett håll
å du flôg åtabak
sä hatt´n flôt
-komme du opp som en säl
hiti båt´n,
som vi-50 år ônger-
ävles å rodde.

Du la klocka å lottsedel´n
-tröggheta din å förhoppninga-
på tôrk baki stammen
å rensä färdit.

På meddagsrast´n
-että´n kopp kaffe
borti svartburken omma ell´n-
somne du.Men hôr tyst
vi än va,
nog vakne du på minut´n

då rast´n va slut.
”Dä blås kållt, pojka,”sa du,
”vi gett ut.”

Du lät blåsvära svära för plikt-
känsla din, du.
Hur mycke pengar spard du
åt flottningsföreninga
å åt bolaga!
Hadd dom nan gang
hört tälas om däg?
Om iver´n din?
Om ansvare?
Om lojaliteta?

Blåsväre feck vära bas.
Men de va du.

Feck du na för de?
Ett öre mer än vi. 
i timmen.

Då vi komme himm
dit e baracken,
slog du nan tättmjålk
dit e emaljereskåla,
som ståt te solvärmen
i vecketal
å vorte bra nog grônn
tå mya å knort´n.
Först du va oppe
nästa måra
å visste var brôta fanns
å va de va för stockjävel
som höll dom.

Först geck du 
å sist komme du himm
å ett öre mer i timmen feck du.

Men för den ettöringen
feck du sitte på nättern
å klater vä penna

å skriv timma på lestern,
som skull skickes tell  Föreninga,
som du tjentä,
å som tjentä på däg,
men sällan kännä däg.

Å lika gla va väl du 
- la in en snus,
hôgg fast båtshäkan
där han skull hågges fast
å ga fan i herrkärra
ne på kontore.

Men nu du Hilmar…

Nu ha du väl hôgge fast häkan
te na cederträ
å hängt opp svarthatt´n
på nan gullkrok.
Keruba ha väl slege fast säg
te nan moring
å ärkeängeln börje vinka
vä vitflaggen
å håjje åt Storbas´n
där i speleka:

”Opp vä bommen å håll åt lann,
för nu kom en timmerlöpar.”

De må väl in tvära bäre 
spakvatt´n
på skifte du ha komme tell nu, 
Hilmar

Lite smoagger vell du nog ha
sä du känn igen däg
då du dra opp båt´n.

Ågymm årern.
 
Publicerat med tillstånd  av  
NilsEric Sjödin

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

Har du tänkt på att renovera? 
Passa på nu och utnyttja Rotavdraget
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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 anhö-
rigkonsulent. Anhörigcenter skall fungera som 
äldreomsorgens informationskanal till kommunmed-
borgarna. Lokalen är i Centrumhuset.

Öppettider mån-fre 12-15, sön 12-16
Hembesök kan bokas 

Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 070-656 98 31

Glöm inte bort att vi numera
har 2 bussar att erbjuda en 

med  19 platser och 
en med 22 platser

Förmedlar även bussar  
till större sällskap

från 23-71 personer

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet
Välkommen att ringa för prisuppgift

Lage Sjöström
060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Sjöströms Busstrafik
 Lagfors

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut

Klinik: Mariedal, Timrå 
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker

070-533 17 92

Hembygdsföreningen  
i Ljustorp 

 
Detta händer under 

april-maj 
 

Onsdagen 8/4 kl. 19.00 
Teater på Ljustorps Bygdegård 

 
Torsdagen den 30/4 kl. 19.00 

Valborgsfirande 
 

Lördagen den 16/5 kl. 12.00-16.00 
Veteranbilsutställning 

 
Välkomna till våra arrangemang!

 
Vid funderingar kontakta föreningen: 

Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se 
Tel. 82074 el. 070-6145464 
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Efter en gråmulen morgon 
tittade solen fram och årets 
upplaga av barnskidtäv-
lingen utfördes i strålande 
sol och några plusgrader.

Skidtävlingen är ett samarbete 
mellan hembygdsföreningen och  
idrottsföreningen. Tävlingen har 
anordnats i drygt 20 år och i år   
gick den av stapeln  den 14 mars.

Klockan 11 drog allt igång och det 
var fullt med föräldrar och barn 
som ville anmäla sig till tävlingen. 
Efter anmälan blev det en liten 
väntan medans arrangörerna för-
delade startnumren efter åldern 
på deltagarna. Föräldrar och 
barn passade på att prata med 
varandra och en del barn provade 
glidet. Efter en stund delades så 
numerlapparna ut och det var 
dags att ställa sig på startlinjen. 
Första gruppen ut var de yngsta 
och efter dem kom 5-6 åringarna. 
De hade en 300 meter lång bana 
att ta sig runt. 7-8 åringarnas 
grupp skulle åka en slinga på 800 
meter. Från 9 år och uppåt var 
det 1000 meter som gällde. 

Full fart 
11.30 släpptes första barnet 
iväg. Gun-Marie Forsberg och 
Christina Carlsson höll reda på 
startlistan och på klockan. Med 
30 sekunders mellanrum släpp-
tes barnen iväg en efter en. De 
minsta barnen fick lite hjälp 
då föräldrarna följde med runt 
banan. Spåren var jättefina och 
glidet bra. De små blev snart 
omkörda av de lite större barnen. 
På slutet gick alla tre slingorna 

ihop till en gemensam. In mot 
mål spurtades det friskt när 
barnen blev påhejade av föräld-
rar och övrig publik. Efter mål-
gången bjöds det på varm saft 
och bulle.  Olle Liljemark tyckte 
att det var roligt och att spåren 
var bra. -Jag har varit med i flera 
år, säger Olle  som körde den 
längsta sträckan på 1000 meter. 

Välförtjänt fika
Inne i hembygdsgården grädda-
des det våfflor på löpande band. 
Alla barn som tävlat bjöds på  
våffla med dryck. Glass och sylt 
var självklara tillbehör. Det blev 
stundtals lång kö in till köket, då 
både barn och vuxna var sugna 
på fika. -Det här är en trevlig 
dag. Det är jätteroligt att det 
anordnas och att så många stäl-
ler upp, säger Ulrika Sjöström.

Totalt var det 25 barn som deltog 
i årets tävling. -Det är en ökning 
från ifjol, säger Torbjörn Carls-
son, som är ordförande inom 
skidsektionen i Ljustorps IF. Han 
har slagit sig ner för en kopp kaffe 
med Christina Carlsson och Gun-
Marie Forsberg. -Allt har gått 
jättebra och  det var faktiskt  fler 

startande än beräknat, berättar 
de glatt. Under åren som idrotts-
föreningen anordnat tävlingen 
har uppslutningen gått i vågor, 
och nu hoppas arrangörerna att 
det ska fortsätta uppåt, eftersom 
det är så mycket barn i byn.

Prisutdelning
Efter fikat var det tid för pris-
utdelningen. På ett bord ute på 
gården stod de glänsande poka-
lerna uppställda. Före utdel-
ningen  passade Torbjörn på att 
lyfta fram två ”slitvargar” som 
under många år ställt upp för 
skidsektionen, nämligen Chris-
tina och Gun-Marie. De fick 
varma applåder och varsin blom-
bukett. Sedan var det barnens 
tur. Alla barn fick en pokal och 
de barn som varit med på skid-
skolan fick   även ett diplom. 

När alla priser hade delats ut var 
det dags för alla barn och föräld-
rar att bege sig vidare. Förhopp-
ningsvis blir nästa år lika lyckat, 
med underbart väder och många 
barn som ställer upp i tävlingen.

Text: Sara Östman 
Bild: Lena Liljemark

Barnskidtävling
En trevlig familjedag på Hembygdsgården

Elias Löjdqvist, Carl Juhlin och Johanna Rönngren skidar fram i spåret 

 Emil Löjdqvist äter våfflor
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Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt  

    Pensionärsrabatt

Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & Fax 060-58 07 80

 
Fritidsbyxa från 99:- 

Byxa med resår från 99:-

Den personliga butiken
Öppettider:

Vardagar 10.00 - 17.30
Lördagar 10.00 - 14.00

Telefon 060-57 33 30 , Köpmangatan 39, Timrå

Välkommen
Nära till fri parkering!

Besök oss gärna 
och fynda

Butiken är fylld med 
vårnyheter! 

Foppatoffel 100:-
Massor av plagg

högst 100:-

Vårnyheter börjar 
droppa in!

MATJORD

KRANBILS- 
TRANSPORTER

SANNA GRUS
Öppom 124, 861 93  Ljustorp

Telefon: 060-820 35 eller
 070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Mobila massören!

Liselotte Forsberg, dipl & cert massageterapeut 
Mobil: 070-266 89 81

Adress: Fuske 218, 861 93  Ljustorp
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå

Innehar F-Skattsedel 
www.mobilamassoren.se 

UUUnna dig
lite

vvvvvvvvvvaaardagslyx.........

Ge bort
ett 

pppppprp esentkorrtttttt

Köp 
öööööööronljus ochhhhhhh 
sssssspikmattorrr!!!

Nya vägbygget

Jag åkte förbi Stavreviken i 
veckan och då höll man på att 
riva formen för första pela-
ren i brobygget för väg 331. 
En klar milstolpe i vägbygget 
som vi Ljustorpsbor ser fram 
emot ska bli klart. 

Enligt info från ledningen 
Rubensson Mark AB, följer väg-
bygget tidsplanen. Bygget med 
start under september 08 har 
under hösten i huvudsak utfört 
grovplanering och uppfyllning av 
massor för att höja nivån. 

Stavre Grus har levererat fyll-
nadsmassorna, enligt uppgift har 
4 st 20 tons dumprar transporte-
rat massorna från Stavre Grus. 
Totalt har ca 60 000 kvadratme-
ter fyllnadsmassa höjt påfarten 
upp till kommande bronivån. 

Text & bild:
Torsten Sundberg

Bilden överst är visar bropelarna 
efter gjutning

Gänget på bilden till vänster är 
de som bygger pelarna. Fyra från 
vänster står kranförare John-
Åke

Spännande förändringar vid infarten till Ljustorp
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Nu är det dags igen. Efter att 
frågan vilat några år är det dags 
för oss i byn att ta oss en rejäl 
funderare på hur vi vill ha med 
skola och dagis i byn.

Sedan före jul har dagisfrågan dis-
kuterats och föräldrar och skolled-
ning har försökt att komma överens 
om vad som är bra både för barnen, 
föräldrarna och skolans ekonomi. 
Tanken och viljan från oss i Ljus-
torp har ju varit att frågan skall 
lösas i samförstånd och att vi inte 
ska hamna i polariserade lägen. 
Nu är dock verkligheten som den 
är och vi (Ljustorpsbor och skolför-
valtningen) har olika mål med vårt 
engagemang i frågan. För oss Ljus-
torpsbor handlar skola och dagis 
om våra barns vardag, men också 
om bygdens framtid.

Skolförvaltningen vill återigen 
flytta delar av förskoleverksam-
heten in på skolan och därmed 
minska lokalerna för själva skol-

verksamheten. Det här sker sam-
tidigt som man står inför en stor 
elevökning på skolan och hur man 
egentligen tänkt sig den långsik-
tiga planeringen är oklart. En lös-
ning som diskuterats är att flytta 
årskurs 6 till Ala skola, något som 
Ljustorpsföräldrarna tidigare har 
motsatt sig. Någon information 
till föräldrar finns inte och rykten 
cirkulerar om att skolverksamhet 
skall flyttas under pågående läsår. 
Eftersom ingen formell informa-
tion sker, så ger skolledningen 
också rykten och oro fritt spelrum.

Sockenföreningen har sedan före jul 
försökt att skapa en dialog med skol-
ledning i Timrå kommun. -Vi har 
under ett möte med bl a ledningen 
för skolförvaltningen tagit upp vår 
vilja till dialog, berättar ordförande 
Niclas Andersson. Det tråkiga är 
dock att det känns som om skolför-
valtningen och dess tjänstemän inte 
är intresserade av att föra en dialog 
vare sig med föräldrar, lärare eller 
bygdens företrädare.

Vi hamnar i en situation där vi 
kan välja mellan att sitta och se 
tåget gå förbi eller att kliva på och 
försöka vara med och styra, säger 
Lena Liljemark, en föräldrarna 
i Ljustorp. Det gäller att komma 
ihåg att vi måste räkna med att 
slåss för de frågor som är viktiga. 
Som kommunens ekonomi ser ut 
idag, lär det inte blir bättre. Vi 
måste sluta försöka få till stånd 
en dialog med en förvaltning som 
uppenbarligen inte vill prata med 
oss och istället fundera på vad vi 
kan göra själva, avslutar Niclas.

Föreningen kommer nu att kalla 
ihop byn till ett stormöte där man 
ska försöka komma fram till en 
gemensam strategi för framtiden. 
Inför det mötet och den närmaste 
tiden efter kommer man att göra 
en egen oberoende utredning om 
hur framtida barnantal kommer 
att se ut, hur lokalerna är dimen-
sionerade och eventuella möjliga 
framtida lösningar.

Skola/förskola i Ljustorp?
Skol- och dagisfrågan har åter poppat upp på dagordningen

Måndag den 27/4 kl: 18.30 i Tynderö bygdegård
          Tisdag den 5/5 kl: 18.30 i Ljustorps bygdegård 
      Tisdag den 12/5 kl: 18.30 i In betweens lokal i Timrå 

  (i samarbete med Timrå församling) 

Eko-team   Miljöanpassa din vardag.
Sparsam bilkörning  Ett effektivare körsätt. 
Energi      Vad är en energideklaration? 
Konsumtion               Konsumera smartare. 

                Miljödiplomering      Ett aktivt miljötänkande i
                     föreningen. 

Anta utmaningen – Den mest engagerade föreningen belönas!
          Vi hjälper er att komma igång. 

Studiefrämjandet- klimatcentrerad folkbildning. Energirådgivaren- 
Timrå kommun. Renhållningsinformatör - Timrå kommun. 
Energikontoret- Sollefteå. Checkers bilskola - Timrå. Anticimex- 
Sundsvall. På uppdrag av Arena projektet. 

                                            
 

                                                         

                                            

Kan föreningslivet påverka
klimatförändringarna?
            Svar: JA
    - Kom och lyssna hur ! 

Stormöte  
om Skola och förskola! 

20/4 kl 19.00 
Bygdegården

� Vad vill vi i byn? 
� Vilken skolmiljö ska våra barn ha? 
� Vad är en bra förskolemiljö? 
� Årskurs 6 i Ljustorp eller Ala? 
� Vad händer om skola blir överfull? 
� Är privata alternativ en lösning? 
� Hur jobbar vi vidare med frågan? 

Arr. Ljustorp Socken ek förening 
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Många Ljustorpare i VasaloppetLjustorp oförändrat
När den senaste befolknings 
statistiken presenterades var 
det 12 församlingar i länet som 
ökade sin befolkning. Det var 
fyra som visade på minussiffror 
och i Ljustorp är befolkningen 
oförändrad. 
Våra grannförsamlingar i Timrå 
ökade samtliga sin befolkning. 
Timrå med 35 person, Hässjö 
med 38 och Tynderö med 23.
(Källa: SCB)

IT planering för 
hemtjänsten!

Nu är det dags för Hemtjänsten 
i Söråker och Ljustorp att börja 
arbeta med IT-planeringsverk-
tyget Laps Care.
Hemtjänsten i Timrå började 
använda verktyget under förra 
året för att kontrollera och utvär-
dera hur det fungerade. Tanken 
är att IT stödet skall underlätta 
planeringsjobbet, spara tid och 
öka säkerheten för de som är 
beroende av hemtjänsten.
Nu fungerar allt bra och den 
sista hemtjänstguppen på dagtid 
som tar systemet i tjänst är just 
Ljustorp/Söråker.
(Källa: ST online)

Ljustorpshandlare 
går vidare!

Jörgen Härén, som under ett 
antal år varit en av dem som 
drivit Ljustorps Handel, har 
sadlat om och gått vidare till 
nya utmaningar.
Jörgen kommer att finnas kvar 
som ägare, men kommer att ha 
sitt aktiva dagjobb på MC-buti-
ken Northbike i Sundsvall.

Vi har tidigare skrivit om Ljus-
torpsframgångar i Vasaloppet och 
vi kan ju inte låta bli i år heller. I 
år var det så många som nio åkare 
från Ljustorp som deltog.

Namn          Plc Tid

John Eriksson     190  4.43.43 
Henrik Forsberg 2901 6.14.43 
Daniel Carlsson 4708 6.58.49 
Niclas Bergfors  5933 7.30.39 
Marcus Bergfors 7249 8.04.30 
Börje Lindström  9221 8.58.35 
Leif Forslund   9222 8.58.35 
Sofie Persson    901 9.47.41 
Maria Carlsson     1020 10.17.00 

Vi gratulerar till de fina fram-
gångarna och bockar oss för den 
enorma prestationen dessa åkare 
har gjort. Dessutom ska vi inte för-
glömmma att de sprider Ljustorp-
snamnet över Sverige. Ett extra 
stort grattis till John Eriksson 
för  en fantastisk 190:e placering. 

Kyrkklockan...
Pastoratet har nu lämnat in en 
tillståndsansökan till Länssty-
relsen för att byta ut de gamla 
bjälkarna i klocktornet i Ljus-
torp. Kostnaden kommer tro-
ligen att ligga kring 350 000 
kronor.           (Källa ST online)

Bild på John Eriksson från 2006
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 Nu på Ljustorps Trädgård!
Öppettider från 1 april 

Vardagar 10-17
Lördag 10-14  

Hemsida: www.humlansslojd.se 

Hantverkare från Ljustorp

Stickcafé:  
Söndag 29/3 och 26/4 kl 19-21.  

Avgift 25 :-inkl fika

Butiken är full av lokal- 
producerat hantverk! 

Kom och titta på våra nya fina lokaler. Nu kan 
du köpa både blomman och presenten på 

samma ställe.

Anette     &      Marie 
070-547 14 14     070-247 14 14 

 
taximarie@hotmail.com 

  EcoFan finns
nu i Sverige!

Elektrisk fläkt som 
genererar sin egen el.

Fördelar värmen ut i 
rummet i stället för upp 

under taket!
Fläkten utnyttjar värmen från en kamin 
eller spis och producerar sin egen 
energi. Så snart kaminen blir varm 
startar fläkten automatiskt och sprider 
värmen bättre i rummet.

Energiexperten Höglandsbodarna 
060-61 22 87   073-728 25 08 

Broderisatser!

50%
på ordinarie pris

Ny hantverkare!
Vi har fått in en ny 

hantverkare och kan 
nu erbjuda fler vackra 
handgjorda smycken.
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Noteringar om den musikaliska 
verksamheten i Ljustorp.

Här följer ett utdrag ur 
bokserien ”Bygd i förvand-
ling” som handlar om musiker 
och musikalisk verksamhet i 
Ljustorp.

Ljustorpsbygden är sedan långt 
tillbaka i tiden känd för sitt rika 
musikliv. Förr var det ofta van-
ligt, att ungdomarna, samlade 
till ”lekstuga”, började dansa till 
sin egen sång, om spelmannen 
inte hunnit komma. Men under 
1850-talet började vissa reli-
giösa vindar blåsa över landet, 
och man stämplade dansen som 
synd. Detta spred sig också till 
Ljustorp.

Först 1833 fick Ljustorps kyrka 
sin första orgel. Det var en gåva 
från stadsmajoren Thunberg i 
Stockholm, vilket i annat sam-
manhang redan påpekats. Innan 
dess hade man endast psalmodi-
kon till beledsagning av sången i 
kyrkan.

Men - som sagt- vid mitten av 
århundradet stämplades både 
dansen och musiken som synd. 
Det mest ”syndfulla” instru-
mentet var fiolen och många var 
de spelmän, som vid den tiden 
brände upp sina instrument. 
Ännu, när kyrkoherde L. Widell 
på 1890- talet bildade ung-
domsföreningen i Mellberg, var 
dansen förbjuden. De s.k. frire-
ligiösa ansåg dansen vara både 
syndfull och skadlig. Många av 
de gamla, fina tonskapelserna av 
äldre spelmän gick förlorade på 
grund av att många brände sina 
fioler och slutade att spela.

Men så småningom började mil-
dare vindar blåsa igen. Fiolen 
kom åter till heders och återer-
övrade den plats i musiklivet, 
som den var värd. Den är liten 
i formatet och får därför plats i 
den enklaste koja. Den kan tolka 
fågelns sång och forsens brus 

på det mest naturliga sätt. Den 
kan tolka den enkla människans 
innersta känslor, hennes evig-
hetslängtan, hennes glädje och 
hennes sorg. Inom vår socken 
har det funnits och finns ännu 
många i denna dag, som kan 
ta sin fiol och låta sina känslor 
strömma ut från dess strängar 
hän mot mål, som ligga fjärran 
från vår vardags stress och oro.

Bland våra många bygdespel-
män kan följande nämnas:

Från Bredsjön: 
Ol- Annersa: Spelade ofta i Liden.
Erik Sjödin. E.P Lindholm. A.P 
Larsson: Omtyckt ackompanja-
tör. A.J Westberg: Förste prista-
gare vid tävlan i Åsäng.

Från Ås:           
Lasse Engström. Arvid Eriks-
son: Tredje grenen efter stor-
spelmannen Hinke Hörnlund                               
från Stugun.

Från Rödje:       
Johan Andersson: En mycket 
styv spelman.

Från Björkom:           
Lars Larsson.

Från Lövberg:            
Herman Backlund. Magnus 
Petter Edstedt: Spelade en del 
märkliga låtar. Jonas Jonsson: 
Trakterade även Magdeburger-
spel. Otto Nordlander: Sjöng 
ibland till låtarna. Höll rask takt.
En mycket omtyckt spelman och 
sångare.

Från Frötuna:  
Lars Petter Fröberg.

Från Åsäng:     
Emanuel Söderqvist. Daniel 
Holmberg: Spelade en del säregna 
låtar. Hade en polska benämnd      
”Holmdankes polska”. Ante 
Andersson. Han spelade också en 
märklig polska, ”Ante Edsåkers 

polska”. Alfred Edström. Gunne 
Byström. Werner Byström: God 
spelman. Spelade, liksom Gunne 
ofta seriös musik.

Bland andra spelmän må 
nämnas Wilhelm Åkerlund. Han 
spelade också Magdeburgerspel 
och kunde dansa ”Bakmes”.

Petrus Nordlander erövrade 
Zornmärket 1952. Fungerade 
som lärare i  musik vid skolan i 
Mellberg, ävenså i Hässjö. Han 
bildade senare och ledde Ljus-
torp-Tynderö spelmanslag under 
många år.

Folkskolläraren och kantorn 
J.W. Lundblad bildade 1906 
Ljustorps första musiksällskap, 
som kom att betyda mycket för 
bygdens musikliv. Och år 1940 
bildade Petrus Nordlander Ljus-
torps musikförening.

Folkskollärare A.O. Berglund 
bildade 1918 Bredsjö sång-och 
musikförening.

Ljustorps kyrkokör under kan-
torernas ledning har också arbe-
tat under många år. Då detta 
nertecknas leder kantor Wiola 
Karlsson kyrkokören.

En hembygdskör har också varit 
i verksamhet under flera år med 
Petrus Nordlander som bildare 
och ledare.

Hämtat ur ”Bygd i förvandling” del 3

Efterlysning!
Om du som läser det här har 
kringinformation, bilder, inspel-
ningar eller noter från någon 
av dessa nämnda spelmän från 
Ljustorp. Hör gärna av dig till 
Ljustorpsbladet, då vi försöker 
samla material, information och 
noter från området.

ljustorpsbladet@ljustorp.se
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Närmare än någon annan.

Fastighetsmäklare Mäklarna
Ann Rydell Hall Köpmangatan 18   TIMRÅ

070-461 08 45              Tel:  57 33 90    

              

Ett nätverk med fler än 100 000 mäklare i 60 länder. 

EN MÄKLARE NÄRA DIG 

Med stark lokal förankring och 

Marknadsföring lokalt och globalt 

Köpmangatan 18 

TIMRÅ

Kostnadsfri rådgivning/värdering om ni funderar på att sälja 
eller köpa bostad. 

Ingen i världen säljer fler bostäder än RE/MAX 

Timrå 
Glasmästeri AB

Bilrutor och 
glasreparationer
Stenskottslagning

Öppet 7.00-16.30
Terminalvägen 6, Timrå
Telefon 57 64 20 Telefon 060-416 56

www.dina.se/timraorten

Ryds Glas
i Timrå AB
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Signaturen ”Lundius” skrev 
flera små häften som utgavs i 
slutet av 1800-talet och i början 
på 1900-talet. Lundius hette 
Anders Olof Berglund och var 
skollärare i Bredsjön. 

Bredsjö-Antes historia samt 
hans död. 
Vi hafva nu här i korthet skildrat 
det förnämsta ur Bredsjö-Antes his-
toria och hans trolldomsbragder, 
såsom folksägnen förvarat dem åt 
oss. Men de nu anförda äro icke de 
enda, som tillskrifvas den underfulla 
trolldomskarlen; sägnen har mycket 
mera att berätta om hans förmåga 
att stilla blod, stilla värk, förskaffa 
sig god tur vid fiske och skjuta träff-
säkert vid jakt etc, men som dylika 
saker äro af mindre vigt och värde 
och till och med alldagliga ännu, 
hafva vi förbigått dem och skola i 
det efterföljande egna vår uppmärk-
samhet åt några trolldomshändel-
ser efter Bredsjö-Antes dagar, för 
att visa, att hans efterkommande 
ingalunda stodo honom efter. 

Då Bredsjö-Ante kommit ett godt 
stycke in i nittioåren och kände 
döden nalkas, kallade han sina söner 
till sig och undervisade dem i alla 
sina trolldomsstycken. Men han för-
manade dem strängeligen, att aldrig 
bruka sin konst i oträngda mål eller 
af hat och ilska söka skada någon 
dermed, utan endast begagna denna 
i människans tjänst vigtiga vetskap 
i högsta nödfall och till sjelfförsvar, 
då inga andra medel hjälpa, samt 
framförallt att icke bortlära konsten 
åt någon som äldre vore och högst 
ogerna åt andra än sina egna barn. 
Och så dog gamle Bredsjö-Ante och 
vardt begrafven i Ljustorps gamla 
kyrkogård, men anden fortfor en 
tid bortåt att besöka det kära Bred-
sjön och bistå anhöriga med råd och 
anvisningar i många stycken. 

När fienden kom. 
Gamle Bredsjö-Ante gick, som sagt 
är, ned i det tysta, sedan han gifvit 
sina söner goda råd och undervisat 
dem i den beprisade trolldomskon-
sten. Det dröjde icke häller länge 
förrän dessa blefvo i tillfälle att visa, 
det de ingalunda stodo den hädan-
gångne efter i sina stycken. 

En fientlig styrka - sannolikt vid 
Ryssarnes sista härjningar i Sunds-
vall - hade inbrutit i landet och 
smärre trupper ströfvade omkring 
äfven på Medelpads landsbygd och 
satte skräck i folket allestädes der 
de drogo fram. 

Det var då, som en del af Ljustorps 
befolkning företogo sig att bygga ett 
slags förskansning i Lagfors vid den 
s. k. Skansbäcken, såsom den ännu i 
dag heter, för att bakom denna skans 
söka skydd vid försöket att hindra 
truppernas vidare framryckande i 
landet Men gärdet upprefs och de 
vakthafvande funno sig föranlåtna 
att fly inåt skogen och så var passa-
gen klar ända upp till Bredsjön. En 
ströftrupp på tio man fortsatte på 
sina hästar dit, men hade, innan de 
kommo in i byn, att passera den s. 
k. Lyckebron. Allt gick godt och väl 
ända fram till bron, men öfver den-
samma kunde ingen enda komma. 
De redo in på bron och gåfvo sina 
hästar sporrarne, men i den mån 
hästarne galopperade, syntes bron 
röra sig i motsatt riktning, alldeles 
som en på tvänne hjul igång varande 
rem och öfver till brons andra ända 
hunno hästarne aldrig. 

Ridten fortsattes till dess tvänne 
hästar stupat, men då insågo ryttarne, 
att de råkat ut för ett det befängdaste 
trolleri, inför hvilket de stodo makt-
lösa, och har sedan dess aldrig någon 
fiendtlig ströftrupp satt sin fot på 
Bredsjöbyns område. 

Länsmansbesöket.
Det har funnits en tid, då det var 
tilllåtet för hvarje inom vårt land 
boende bonde att bränna sitt brän-
vin. Då denna rättighet blef bort-
tagen, var det ingalunda någon lätt 
sak att förmå bönderna till laglyd-
nad vis à vis detta påbud och många 
voro de, som i smyg fortsatte sitt 
brännande. 

Äfven Bredsjöborne gjorde sig till 
lagbrytare härvidlag och länsman-
nen i socknen måste omsider, efter 
en mängd påstötningar begifva sig 
upp till dessa finnar för att för-
söka hålla räfst med dem, ehuru, 
sanningen att säga, länsmannen 
ingalunda var hågad dertill. Vid 
hans ankomst var just en af finn-
gubbarne sysselsatt i sitt bränneri, 

men syntes inte alls genera sig 
vid det föga efterlängtade besöket. 
Gubben slog i och bjöd länsmannen 
på några supar, hvilka begärligt 
inmundigades, ehuru han väl för-
stod, att följderna deraf icke skulle 
bli de bästa. 

Omsider skulle väl länsmannen 
till och lägga beslag på bränne-
riets mundering, men då han såg 
sig omkring i bränneriet fanns der 
ingenting annat än en den som 
aldra grannaste ungmö i vrån, der 
de förbrutna sakerna förut stått. 
Länsmannen sträckte sina armar 
emot henne, ty han var ungkarl, 
och ville taga den vackra flickan 
om lifvet, men gubben sade var-
nande: ”Rör inte vidna, för ty hon 
skall snart stå körkbrud”, och i det 
samma fick länsmannen en föga 
kärvänlig knuff, så att han ram-
lade baklänges ut genom dörren. 

Tydligen insåg länsmannen, att 
här var ingenting vidare att göra, 
men kunde icke afhålla sig ifrån 
att fråga finngubben om, hvarifrån 
han tog sitt förträffliga bränvin. 

Gubben tog länsmannen med sig 
till en stor tall som stod i närhe-
ten, borrade i denne ett hål och 
strax började det finaste bränvin 
att rinna; länsmannen smakade 
på detta och fann det oöfverträff-
ligt, hvarföre han framräckte en 
medhafd flaska, som han bad 
gubben fylla på åt sig, så skulle 
intet vidare ondt vederfaras 
gubben. Denne tog flaskan och 
fyllde den öfverfull samt läm-
nade den tillbaka åt länsmannen 
och sade: ”Detta ska’ du nu få för 
intet och du ska’ dessutom få en 
god och lämplig skjuts hem”, och 
så bar det iväg med länsmannen 
upp genom luften och hän öfver 
trädens toppar, så det bara hven 
om öronen, och han såg hvarken 
himmel eller jord förrän han kom 
ned på den s. k. Skälljomsmyran, 
två goda mil från Bred sjön. 

Men efter den betan kunde läns-
mannen omöjligen förmås att göra 
någonting åt Bred-sjö-finnarne 
och deras bränvinsbränneri. 

Källa: Hembygdsföreningen 
utdrag från hemsidan, enl ök.

Bredsjöfinnar
Historien om Bredsjöfinnarna och deras trolleri, del 4
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I balans         
Gunilla Nordvall 

 Aromamassage 
= örtterapeutisk massage

Medicinalväxter i oljeform används i massagen 
vilket ger en djupare effekt i avslappningen, men-
talt och fysiskt. Återhämtning för kropp och själ!

Öronakupunktur 

Öronljusbehandling
 

30 min massage för 200 kr 
11.00, 11.50, 12.40

Vardagar - ring för bokning
Gunilla Nordvall, Dipl aromaterapeut

060 - 570162 · 070 - 539 49 47
Rikdsgatan 1, Sörberge  · www.i-balans.se

ÄNGLAR  PÅ DRIFT…
DOMEDAGEN
FÅR VÄNTA

Välkommen till 
en härlig 
änglaskröna med 
Friteatern!

Kaffe i pausen 

Onsdag 8 april kl 19
Ljustorps Bygdegård 

Biljetter: 140 kr Scenpass 120 kr ungd/stud 70 kr
Biljettbokn: Ulla-Britt 82240 

Arr: Timrå Teaterförening och Ljustorps Hembygdsförening 
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    April
    Fre 3 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj. baptistförsamling

    Lör 4 kl. 09.30 
 Bredsjöangeln  
 Bredsjöns badstrand 
 Bredsjön-Slättmons byalag

    Lör 4 kl. 20.00 
 Praiseparty 
 Betel 
 Lj. baptistförsamling

    Sön 5 kl. 15.00   
 Familjegudstjänst  
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling

    Mån 6 kl. 08.00 
 Företagsfrukost 
 Bygdegården 
 Lj. sockenförening

    Tid 7 kl 18.00 
 Ordförandeträff 
 Fritidsgården 
 Sockenföreningen

    Ons 8 kl. 19.00 
 Teater ”Änglar på dift” 
 Bygdegården 
 Lj. hembygdsförening

    Tors 9 kl. 18.00 
 Äggsexa 
 Bygdegården 
 PRO

    Tors 9 kl. 19.00 
 Getsemaneafton 
 Betel  
 Lj. baptistförsamling

   Fre 10 kl. 11. 00 
 Långfredagsgudstjänst 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

     Sön 12 kl. 11.00 
 Påskdagsmässa 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

     Mån 13 kl.15.00 
 Gudstjänst 
 Riibodarnas missionshus 
 Ljustorps församling

     Sön 19 kl. 11.00 
 Musikgudstjänst 
 Betel 
 Lj.baptistförsamling   

    Mån 20 kl 19.00 
 Stormöte om skola/dagis 
 Bygdegården 
 Sockenföreningen  

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

     Sön 26 kl. 11.00 
 Gudstjänst m. musik 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

     Sön 26 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj. baptistförsamling

     Sön 26 kl. 19-21 
 Stickcafé 
 Humlans slöjd

Mån 27 Stoppdatum Lj. Bladet

     Tis 28 kl. 19.00 
 Modevisning 
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna

     Tors 30 kl. 19.00 
 Valborgsmässofirande 
 Betel 
 Lj. baptistförsamling    

     Tors 30 kl. 20.00 
 Valborgsmässofirande 
 Hembygdsgården    

     Tors 30 kl. 20.00 
 Valborgsmässofirande 
 Mjällådalen 
 Mjällådalens byalag     

     Tors 30 kl. 20.00 
 Majbrasa 
 Bredsjöns badstrand 
 Bredsjön- Slättmons byalag 

     Maj
    Mån 4 kl. 08.00 
 Företagsfrukost 
 Bygdegården 
 Lj. sockenföreningen
    Tis 5 kl 18,30 
 Föreningsliv och miljö 
 Bygdegården 
 Studiefrämjandet
    Ons 6 kl. 19.00 
 Cafékväll 
 Ljustorps församlingshem 
 Ljustorps församling
     Sön 10 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj. baptistförsamling

     Sön 10 kl. 18.00 
 Musikgudstjänst 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

     Fre 15 kl. 18.00 
 Happy hour 
 Betel 
 Lj. baptistförsamling

     Lör 16 kl. 12.00 
 Veteranbilsutställning 
 Hembygdsgården 
 Lj. hembygdsförening

     Sön 17 kl. 11.00  
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj. baptistförsamling

     Tors 21 kl. 08.00 
 Gökotta 
 Sockenstugan 
 Ljustorps församling

     Tors 21 kl. 09.00 
 Gökotta 
 Lövberget 
 Lj.baptistförsamling

     Tors 21 - Lör 23 
 Bike by night 
 Betel ungdom 
 Lj. Baptistförsamling

23/24 maj Nästa Lj. Blad 

     Sön 24 kl. 11.00 
 Konfirmationsmässa 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

     Fre 29 kl. 11.00   
 Avslut babysång 
 Betel 
 Lj. baptistförsamling

    Sön 31 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj. baptistförsamling

     Sön 31 kl. 18.00 
 Pingstgudstjänst 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling     

     Sön 31 kl. 19-21 
 Stickcafé 
 Humlans slöjd            

Regelbunden verksamhet

      Ons kl. 11.00 
 Sånggrupp 
 Bygdegården 
 Pro      

      Fre kl. 18.00- 21.00 
 Fritidsgården 

      Fre kl. 11.00 
 Babysång 
 Betel    
 Lj. Baptistförsamling  

Aktiviteter  i Ljustorp april- maj
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Hemlagad husmanskost, 
även för avhämtning

Smörgåstårtor

Catering för alla tillfällen

Öppet:
mån-fre 10.30-13.30

minst 2  dagens rätt

Äggsexa
Skärtorsdagen 9 april kl 18.00 

Bygdegården i Ljustorp 
Dans till Finezz

Boule
Skönsbergs 
Boulehall 

onsdagar udda 
vecka 12-15

Inte medlem, funderar du på att bli det? 
Kom och besök något av våra  

medlemsmöten eller ring Harriet  
Svedlund tel. 824 21 för mer information 

om våra aktiviteter

Sånggrupp 
Du som spelar eller sjunger är välkom-

men till vår sångcirkel, onsdagar kl 
11.00 på Bygdegården

SCA SKOG

www.scaskog.com

PLUS-tjänsterna 
täcker hela skogs-

ägarens behov, från 

plantering till slut -

avverkning:

PLUS Plan

PLUS Avverkning 

PLUS Gallring

PLUS Skogsvård 

Små och stora skogsägare 
har mer gemensamt än man kan tro

SCA SKOG AB
Medelpads

skogsförvaltning

851 88 SUNDSVALL

Tel 060-19 34 00

Fax 060-19 34 40

SCAs tjänster för det privata skogsbruket tar sin utgångspunkt i det som förenar stora 
och små skogsägare i norra Sverige. Oavsett hur mycket eller lite skog man har, vill man 
att såväl skogsvård som avverkningsarbeten ska utföras med hög kvalitet.

SCA har bedrivit skogsbruk i norra Sverige i drygt 300 år. Genom våra PLUS-tjänster 
kan du som privat skogsägare nyttja all vår erfarenhet och kompetens. Du får tillgång 
till våra unika JackPot-plantor och samma kvalitetssäkring som vi har vid arbete i 
våra egna skogar.

Att vi dessutom har marknadens intressantaste priser ser många som ytterligare ett PLUS.



36

Telefonnummer

Ljustorp
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Rotsjö gård   0611-420 46
Idrottsplatsen  060-824 03 
Biblioteket   070-191 65 10 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 070-28 83 147
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  073-077 71 58
Fritids    060-821 47
Ala skola   060-414 20
Sjukanmälan Ala  073-077 71 58
Sörberge skola  060-16 32 37
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  060-821 38

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage) 070-325 76 90
Ljustorps Taxi  070-288 47 46
    070-247 14 14
Din Tur, kundtjänst 0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus 060-400 73
Vårdcentral Söråker  060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-45 04 50
Försäkringskassa   0771-52 40 22
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen 0771-41 64 16
Lantbrevbärare Timrå  060-57 34 31 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  060-59 21 60
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20
    060-822 70

Öppettider

Ljustorps Handel 
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15

Ljustorps Trädgård
Mån-Fre 10-17, Lö 10-14, Sön stängt

Rotsjö Gård (gårdsmejeri,café,gårdsbutik) 
Lör 12-16, övrig tid kan bokas av sällskap

Humlans Slöjd.  
på Ljustorps Trädgård 
fom 1/4 Mån-fre 10-17, Lör 10-14

Biblioteket 
Mån & Ons 17-19

Kansli IP
Mån, tis, fre 8-12

Pastorexpedition Ljustorp
Ons 10-12 
Övrig tid Pastorsexpedition Söråker

 

   

Ljustorps information

Glöm inte!

Företagsfrukost 
Den första måndagen varje månad

Bygdegården
Nästa gång: måndag 6/4 kl. 8-9.30

Välkomna
EARTH HOUR

Släck ljuset för en ljusare framtid
 
Lördagen den 28 mars 2009 klockan 20.30 
släcker miljontals människor över hela värl-
den ljuset i en manifestation för klimatet. 

Genom en enkel handling - att släcka ljuset 
under 1 timme - kan du vara med och sända 
en signal till världens makthavare att de 
vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn i decem-
ber ska våga fatta de beslut som krävs för 
en framtid på jorden.
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Turista hemma - Ateljé Tid och rum -    

Vintertid kan man ibland 
sakna utflyktsmöjligheter 
om inte vädret är det rätta. 
Därför vill vi tipsa er om att 
besöka Ateljé Tid och rum i 
Mellberg
Lena Sellstedt som driver Ateljé 
Tid och rum har under ett antal 
åt rönt allt större uppmärksam-
het som konstnär. I hennes ateljé 
kan man se både olika typer av 
målningar och skulpurer.
Verksamheten är öppen när man 
är hemma, men för säkerhets 
skull kan man ringa innan på 
telefon 823 04. Är man en grupp 
kan man även beställa fika och 
mat vid besöket.
Bra konst behöver inte betyda att 
man måste åka långt hemifrån. 
Vi har bra konst även i Ljustorp 
och det har Lena med flera bevi-
sat. Det roliga med Lena är just 
att alla har möjlighet att besöka 
ateljén och titta på hennes konst. 
Mer information hittar du på: 
hemsidan: www.lenasellstedt.st/

Bilder: 
Från 
hemsi-
dan

Mötesplatsen  
för företagare

entreprenor.timra.se

Projekt i samarbete med det lokala näringslivet. Finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland och Timrå kommun.
e-länet
bra företagsklimat

Högkvalitativ konst på hemmaplan



Föreningstidning

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP B

VVVVVåååååååra annonsöööörer göööör tiiiiiddddddniiiiingen mööööjjjjjlllllliiiiig!!!!!VVVVVåååååååra annonsöööörer göööör tiiiiiddddddniiiiingen mööööjjjjjlllllliiiiig!!!!!
Dom stöder oss, stöd dem...Dom stöder oss, stöd dem...

Baptistförsamlingen 
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz
Bygdegårdsföreningen
Byggbutiken
Danielsson byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Ebbas lunchbar
Energiexperten
Entreprenör Timrå
Hofman tandläkare
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå

I balans 
Leader Timråbygd
Ljustorps centeravd.
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Martins service
Mobila massören
Monicas
New Fashion
NL Maskinskydd & service 

PN Montage
P.O´s cykel och fiske
Rialp  
Rogsta Gård
Primaskog 
Remax mäklarna
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms busstrafik
Stavre Grus
Studiefrämjandet 
Söråkers motorcentrum 
Timrå Teaterförening
Träffpunkten


