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Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors: 
Göran Andersson   tel: 060-845 12 
Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hörnström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-810 51
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen: 
Hans Öberg    tel: 060-57 56 26 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 060-820 74 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-824 34 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Mikael Forslund  tel: 060-831 17
Åsäng mot Viksjögränsen: 
Mjällådalens byalag mobil: 0737-28 25 08

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

Kommande tidning
Nästa tidning 25/26 juli

Stoppdatum den 29 juni 2009

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

Annonser
Kontakta Kjell Rastberg 073-728 25 08 eller 

redaktionen på mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Om du eller någon du känner skulle vilja med-
verka eller skriva i tidningen, så hör av dig. Vi vill 
gärna täcka upp det mesta som händer i bygden, men 
tiden räcker inte alltid till. 

Vi måste få ditt bidrag handskrivet eller i word med 
bilder separat, så klistrar vi in där det passar. Vi för-
behåller oss att bedömma, rätta och redigera i mate-
rialet så att det passar in i tidningen.

REDAKTIONELL  INFORMATION

Ljustorpsbladet 
Ges ut av: Ljustorps socken ekonomisk förening
Org nr: 76 96 00-9476
Besöksadress:   Ljustorps Handel/Bygdekontoret 
Postadress:       Öppom 110, 
      861 93  Ljustorp
Telefon:     060 - 824 13
e-postadress:    ljustorpsbladet@ljustorp.se 
     Plusgiro: 86 11 24-6 
Webbadress:    www.ljustorpsbladet.se  

 
Ansvarig utgivare

   Niclas Andersson tel: 0730-76 46 02

Redaktion/skribenter 
Lena Liljemark  tel: 060-822 22
Olof Ulander  tel: 060-822 40
Torsten Byström tel: 060-57 93 22
Lill Wiklund  tel: 060-58 03 15 
Sara Östman  tel: 060-12 26 66

Gästskribenter: 
Henrik Forsberg

LJUSTORP En BlomstrandE landsBygd

Bild: Birgit Svensson
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Öppet hus i Ljustorp  
23 maj

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!

Aktiviteter som erbjuds
under dagen från öster till 

väster...

• Hoppborg, Ponnyridning, Ansiktsmålning,
   Lekar mm på Lögdö Herrgård, 13-16
• Guidning av Skäljombäckens kulturslinga
   kl 11.00 (start Lj Trädgård)
• Servering och visning av utställningar
   på Hembygdsgården
• Guidning av Förtuna arkeologistig
   kl 10.00 (start Lj Trädgård)
• Testa geocaching 12.00 Lj Trädgård
• Underhållning Lj Trädgård
• Hoppborg för barn: Ljustorps Handel
• Guidning av Ljustorps Kyrka
• Mopedlotteri
• Prova på ”casting” dvs prickkastning
   med fiskespön kl 10-14 utanför Betel
• Tid för stillhet med avslappnande musik.
   Betel kapell, Edsta
• Underhållning, tipsslinga och  
   provsmakning: Tomat-Ås

Verksamheter som är 
öppna under dagen från 

öster mot väster...

Öppet 9-14 om inte annat anges

• Lögdö Bruk. Barnens Dag,
   Herrgården, 13-16
• Hembygdsgården
• Ljustorps Trädgård 9-15
• Humlans slöjd 9-15
• Turistinformation (Lj Trädgård)
• Info om inflyttning (Lj Trädgård)
• Ljustorps Handel 10-16
• Ateljé Tid och Rum
• Ljustorps Kyrka 11-14
• Skolmuseét i Sockenstugan 11-14
• Loppis på Björkängen
• Betel; visning av varsamt renoverad
   äldre frikyrkokapell 10-14
• Tomat-Ås: gårdsförsäljning och
   Café Pomodoro 10-15

Aktiviteter!
Öppet hus 23/5

Föreningsstämma 9/6 kl. 19

Österrike vecka: v 26 
* Företagsfrukost 23/6 kl 8 
* Turistutbyte 24/6  kl 19 
* Middag 26/6 kl 18

Förenings-
stämma!

Ljustorp sockenförening 
 

9/6 kl 19.00 
Bygdegården
Varmt välkomna!

Företag och föreningar i Ljustorp vill visa vad vi har att 
erbjuda genom att slå upp portarna och visa på hela vår 
bredd. Åk hemifrån och titta på vad din hembygd har att 

erbjuda, besök våra smultronställen och ta gärna med 
bekanta och vänner!
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Resedagbok från Sydamerika del 3
Henrik, Mikael och John besöker Chile och Argentina

Strax före jul åkte två ung-
dommar 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. 
Resdatum: 26/11-23/12 2008
De befinner sig för närvarande i 
Pucon, Chile.

4/12 Dag 9

Dags att bestiga en vulkan! Vi är en 
grupp på 12 personer och 3 guider. 
Vi blir transporterade med minibuss 
till en slalomanläggning, varifrån vi 
ska påbörja vandringen. Vi är utrus-
tad med hjälm, ishacka och en rygg-
säck med bl.a. stegjärn i utifall snön 
är hård och isig, för det är en glaciär 
vi ska vandra uppför. Från början 
är det snöfritt och tempot är väldigt 
lugnt. 

Efter en knapp timmes vandring gör 
vi rast och när den är avslutad tar 
snön vid. Det blir totalt tre raster 
och efter 5 timmar och 1600 meters 
stigning har vi nått toppen. Väl uppe 
ser vi inte långt p.g.a. all svavelrök 
som kommer ur vulkanen och det 
bränner i halsen. Snön är sotig och 
luften varm. Vid bra förhållanden 
så kan man tydligen se magman! 
Vi stannar ungefär en halvtimme 
innan vi påbörjar färden neråt som 
kommer att göras på baken. Det går 
undan och inom en timme är vi nere, 
dyngblöta och utmattade.

På kvällen är vi 6 stycken från vårat 
hostel som beställer en taxi och åker 
iväg till varma källor. Med oss är 
två australiensiska tjejer, en spanjor 
från Kanarieöarna och ett par vinte-

tror. Det är 6 stycken källor 
som ligger efter varandra 
jämns med en å. Omkläd-
ningsrum finns och vattnet 
är riktigt varmt, nästan 
lika varmt som badtunnan 
på IP. 

5/12 Dag 10

John och Micke ska idag 
hyra cyklar men jag som 
inte är nån cyklist väljer 
att avstå enär de gärna tar 
långa hårda pass. Ali och 
Leah ska ut på en ridtur 
och frågar om jag vill följa 
med. Så det blir ridsadel istället för 
cykelsadel för mig. Våran guide kan 
inte ett ord engelska men han pekar 
på min häst och säger tranquila som 
betyder typ lugn. Bra tycker jag som 
inte ridit sen sommaren -99. Det går 
i sakta mak på stigar i skogen och 
ibland över öppna fält. 

Efter en timme sitter vi av och beger 
oss till fots mot ett vattenfall. Det 
är imponerande med en fallhöjd på 
84 meter. Efter lite åtnjutning och 
fotografering av fallet vandrar vi 
tillbaka till våra springare. Det är 
höga massiva berg runt oss och man 
känner sig stundtals som en cowboy 
i Klippiga bergen. Hela turen tar 3 
timmar och jag som ofta tråkat min 
syster för hennes stora hästintresse 
måste erkänna att det var helt klart 
en minnesvärd dag.

6/12 Dag 11

Idag har vi bokat en forskajakkurs. 
På förmiddagen ska vi lära oss 
grundläggande manövrar i en sjö. 
Och på eftermiddagen ska vi prova 
på lite forsar. 

Vi är utrustade med våtdräkt, hjälm, 
flytväst, paddel och varsin kajak. 
Det är svårt att paddla fort och 
samtidigt hålla rak kurs p.g.a. att 
kajakerna är så korta, speciellt om 
det blåser. I en övning ska vi så fort 
som möjligt snurra ett varv genom 
att paddla framåt på ena sidan och 
bakåt på andra. Och John som den 
kraftkarl han är tar i för kung och 
fosterland vilket resulterar i att han 
välter och dagens första men långt 
ifrån sista dopp är ett faktum. I en 
annan övning ska vi luta åt ena 
sidan tills vi tippar och då slå allt 

vad vi kan på ytan med paddelbla-
det och på så vis häva tippningen. Vi 
blir djärvare och djärvare och testar 
hur långt man kan tippa innan 
man slår tillbaka. Resultatet av 
det... Johns andra dopp, och denna 
gång förlorade han solglasögonen i 
djupet. Men som jag brukar säga, 
”Man kan inte åka på en räkmacka 
hela tiden”. Sista övningen, då ska 
vi helt enkelt tippa kajaken så vi 
hamnar uppochner och därefter 
slå med händerna utefter kajakens 
sidor varvid en annan paddlar fram 
vertikalt mot den tippade kajaken. 
Man söker med händerna tills man 
får tag på den hjälpande kajakens 
för och på så vis häva sig upp fortfa-
rande sittandes kvar i farkosten. En 
svår övning men ack så viktig. 

Dags för lunch och en timmes vila. 
Därefter, forspaddling! Vi är 7 
stycken, förutom oss svenskar, är 
vi 1 israel och 3 instruktörer. Det är 
inte så märkvärdiga forsar, typ klass 
4. Vi tränar på att från själva forsen 
gå in och ut ur edor (bakvatten).

När vi ska ut ur en eda så lutar sig 
Micke uppåt mot det strömmande 
vattnet istället för tvärtom vilket gör 
att han tippar och dras med i forsen. 
Han lyckas efter ett tag ta sig ur 
sittbrunnen och alla blir glada igen. 
Dagen lider mot sitt slut och jag och 
John börjar spåna på att ta oss an 
Nylandsforsen till sommaren.

7/12 Dag 12

Idag har jag inte gjort mycket, ätit 
chips och läst en bok. John och Micke 
tog en cykeltur i vanlig ordning. 
 
Fortsättning följer...
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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

Köp ditt grillkött hos oss 

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Årets Landsbygdsföretag i Västernorrland 

Köp Triss för 50:-

Få”Tia kalas-
vinst”på köpet

Bacon 140g
 

3 för 29:- 
Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 31/5 med reservation för slutförsäljning

Köttbullar
Mammas Scan, 1 kg  

3390

Pommes 
stripes & frites 900 g från Felix

2 för 32:- 

 Ord pris 54,90

Ord pris 44,70 Ord pris 39,80
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Säg Algot´s det räcker, så löd en 
gammal reklamslogan. Den håller 
även idag när jag besöker Karin 
och Algot på Släggatan i Berge-
forsen. Född och uppvuxen i Bred-
sjön. Mors namn Albertina (avled 
1959) och fars namn Olof Petter 
(avled 1943). Syskonen Nelly (f. 
1898), Ester (f. 1900), Birger (f. 
1902), Bertil (f. 1906), Gunnar (f. 
1909) och Berna (f. 1917). Samti-
liga syskon bortgångna. 
Kalle Engström, bördig från 
Holm, för övrigt farbror till Olof 
Petter var ägare till mark och 
byggnader som överlämnades 
till familjen Engström. Ett torp-
ställe med ladugård (byggd 1913) 
och som inhyste 4 kor efterhand. 
En tusenkonstnär var fadern, ej 
främmande för någon form av 
arbete, och barnen  fostrades i 
samma anda. En hel del skogsar-
bete men även andra åtaganden. 
1928 kallades fadern till Lax-
sjön av skogvaktare Augustins-
son för att avklara ett båtbygge. 
1931 tog fadern och sönerna på 
sig att bygga en ladugård åt 
Axel Sjödin. Förtjänsten delades 
lika, dvs 1200 kronor på 4 man. 
Återgår till år 1929. Då utförde 
Algot och Gunnar skogsarbete 
med egna händer vid Skarpud-
den, närmare bestämt Skälsjön. 
Dåvarande arbetsgivare var 

Skönviks AB, som även fortsätt-
ningsvis under 30-talet ordnade 
diverse jobb åt Algot och hans 
bröder.
Skolgången  skall också nämnas. 
5 år i skolan, började vid fyllda 
8 och slutade vid 13 års ålder 
år 1928. En kakikostym hade 
beställts via affären, som skulle 
bäras på examensdagen. Men 
den anlände långt senare, och 
några ”finkläder” fanns ej att 
tillgå, så avslutningen för Algots  
del gick om intet. 
1941 flyttade Algot hemifrån och nu 
kommer en period som vattenrallare. 
Jobb i Kattstrupeforsen i Värmland 
via svågerns hjälp. Bygge av fång-
damm därstädes (halvt år), 1942 
tillfälligt inkallad, därefter 1943 
arbete vid Midskogsforsen. 1944 på 
hemmaplan igen för renoveringen 
av Bredsjö skola gemensamt med 
Birger. I det sammanhanget kan 
nämnas att Algot byggde upp mur-
stocken utan bistånd och utan att 
ha utfört murningsarbete tidigare. 
Sedan blev det jobb vid Nämnforsen 
i Näsåker 1949 (4 år), därefter Hölle-
forsen och Bergeforsen (1952-1956). 
1952 byggdes nuvarande fastighet i 
Bergeforsen. 
Genom praktik på tidigare 
arbetsplatser gick Algot över 
från snickare till elektriker och 
därmed motorlindare med eget 
företag, Timrå Elbyggnad, hade 
från och till 2 anställda. 1961 
eldhärjades verkstaden till stor 
sorg för Algot som förlorade allt 
i verkstaden vid branden. Verk-
samheten fortlöpte emellertid 
med nyanskaffade verktyg och 
maskiner i egna husets källare. 

1980 pensionerades Algot och 
sonen Bengt-Erik övertog firman. 
Som läromästare och rådgivare 
har Algot bistått även därefter.
Giftemål med Karin 1952 och 
sonen Bengt-Erik föddes 1954. 
Sonen bor i grannskapet med 
sin familj, där 2 barn och 2 barn-
barnsbarn ingår. 
1938 fixade Algot körkortet i Olle 
Hamrins körskola i Ljustorp och 
har sedan dess ägt 16 bilar. Den 
första en Ford Taunus (1939) och 
den senaste en Mazda 606 (1991). 
Makarna har båda fiskeintresse 
och främst i fjällen, sjön Hock-
ren i Jämtland har varit favorit-
ställe i 28 raka år. Husvagnen 
på gården har då varit ett andra 
hem vid resorna. Med ålderns 
rätt har makarna trappat ner 
fisket. Man blir imponerad av 
Algots goda minne. Han håller 
hjärnan i trim med korsord och 
soduku och 94-åringen är ”rak i 
ryggen som en fura”. En vitalitet 
som man bara kan bekräfta och 
beundra.
Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 21
  Algot Engström född 150221
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Ljustorps Idrottsförening
Öppettider kansli: Mån-fre 7-13.30 
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

Fotbollens 
Hemmamatcher!

3/6  Lj. IF-Viskans IF   kl 19.00
17/6  Lj. IF -Sund IF2   kl 19.00
27/6  Lj. IF- Svartviks IF   kl 14.00
1/7  Lj. IF-Selånger FK2   kl 19.00
29/7  Lj. IF - Holms SK   kl 19.00
9/8  Lj. IF-Ljunga IF   kl 14.00
18/8  Lj. IF-Nedansjö IK   kl 14.00
13/9  Lj. IF-Alnö IF2   kl 14.00

Fotbollssektionen har beslutat att 
slopa entréavgiften 2009. Vi siktar på 
Div.4 igen, och behöver publikstöd, 
därav gratis inträde till samtliga hem-
mamatcher.

Preminär bilbingo! 

Nu kör vi igång 
Start torsdag 21/5
18.45, kassan öppnar 17.30 

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

Vårstädning! 
Glöm inte bort att vi tar emot dina utgallrade saker och säljer dem vidare på 

loppisen i sommar. Lämna på IP eller ring så hämtar vi!

Björkängen
Våffelstuga, turistinfo och loppis 
Premiär 25/6 Tors-fre 11-17, lö-sön 10-15

Mottagning av metallskrot!
Stöd vår verksamhet och lämna till 

containern på IP

Kanotuthyrning
Glöm inte att du kan hyra  

kanoter hos oss och ta en utflykt i 
vår vackra natur: 0730-944 944
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PRO Ljustorp hade på 
skärtorsdagen sin årliga 
”Äggsexa” på Bygdegården i 
Ljustorp. 

Speciellt inbjudna i år var PRO 
Holm och PRO Liden som till-
sammans kom med en ful-
lastad buss. Dessutom deltog 
PRO-medlemmar från Sörbyg-
den, Timrå och Hässjö/Tynderö. 
Totalt var det 110 personer. 
 
Förtäring och dans
Kvällen började med förtäring, 
som bestod av en mycket matig 
och god landgång. Efter allsång 
var det dags att motionera bort 
lite av maten. FINEZZE orkes-
ter spelade och underhöll dess-
utom med historieberättande 
mellan danserna. Jag vill nog 
påstå, att det var längesedan det 
var så många dansanta männis-
kor i Ljustorps Bygdegård. Jag 

pratade med många som varit 
med på det glada 60-talet, då 
det gick dansbussar från Sunds-
vall till Bygdegården. Många 
hade fina minnen från den tiden. 

  
Lotteri
Så blev 
det dags 
för första 
pausen i 
d a n s e n 
och kaffe 
med hem-
bakt kaka 
s e v e r a -
des. Ingen 
lång paus 
för alla 

ville fortsätta dansa. När andra 
pausen kom så var det lotteri-
dragning med många fina vin-
ster. Bland annat stora påskägg 
fyllda med både godis och lotter 
och diverse andra saker. Dans 
igen och klockan 23.00 var det 
slut. 

Vill tillbaka
Alla gäster var mycket nöjda med 
kvällen och hoppades att snart 
få komma tillbaka till Ljustorps 
PRO och någon av våra fester. 
De 8 personer som under dagen 
och kvällen arbetat i köket skötte 
som vanligt detta med bravur.

Text och bild: Harriet Svedlund

Äggsexa
PRO dansar in påsken på Bygdegården

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

De som jobbade i köket.

Ett glatt gäng från Timrå
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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 - fre 7-13.30 tel 060-821 86 
ljustorpsif@telia.com
------------------------------------
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.

Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakt i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift

Bokning sker mån - fre 7-13.30 via kontakt med Ljustorps IF kansli 060-821 86 

Välkommen att hyra Bygdegården

       
Vi fyller på 

arbetsschemat!
Kontakta: 

Pernilla Sjöström  
070-288 47 46 
Linda Kerttu 
070-52 56 418

29/5 Säsongsfinal
Grilla korv och spela 
spel, vad beror på 
väder och vind...

Kom och var med!

Öppettider

tom 29/5 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 har som vi skrivit tidi-
gare planer på en ombyggnad 
av Rundbackens kraftstation. 
Timrå naturskyddsförening är 
en drivande kraft i protesterna 
kring hur detta ska gå till. 

I april skickades ett öppet brev 
till E.ON angående hur vi här 
ser på förändringarna. Brevet 
skrevs under av ett stort antal 
föreningar i Ljustorp. I brevet, 
som kan läsas i sin helhet på 
Bygdekontoret, kräver man kon-
sekvensbeskrivningar avseende 
ett antal punkter. 
1. Områdets betydelse för fri-
luftsliv och besöksnäring.
2. Konsekvenser för djur- och 
växtliv i området kring Lax-
sjöån.
3. Påverkan på förståelsen för de 
historiska fångstgropssystemen 
i området och deras koppling till 
Laxsjöån.
4. Utredning av Rundbackens 
betydelse som kulturhistorisk 
industrimiljö
5. Man kräver ett nytt samråds-
möte i Ljustorp när allt detta är 
färdigt.
Utflykt till området
Den 17 maj inbjöd Sockenför-
eningen och Naturskyddsför-
eningen till en utflykt där man 
besökte det området som kommer 
att drabbas. Då visade man på 
vilket sätt området kommer att 

påverkas av EON:s planer. 
Utflykten drog ett stort antal besö-
kare. Kunniga Elisabeth Nilsson 
guidade besökarna i området. 
Man besökte och fick information 
om Rundbackens kraftstation och 
varför kraftverket är så intressant 
ur kulturhistoriskt avseende. Eli-
sabeth berättade att kraftverket 
är bedömt som det 4:e mest intres-
santa historiska kraftverket av 
Riksantikvarieämbetet. 
Dessutom gjordes en promenad 
efter kanalen mellan Födslodam-
met och Pumphuset så att alla fick 
se den rogivande miljön som hotas 
av projektet. Kanalen kommer 
enligt planerna att fyllas igen och 
försvinna och Pumphuset i slutet 
av kanalen kommer att rivas.
Därefter visades delar av fångst-
gropssystemet på västra sidan 
av Laxsjöån. Fångstgropssys-
temet ligger i anslutning till 
Laxsjöån och åns fortlevnad är 
viktig för att pedagogiskt förstå 

hur fångstgroparna fungerande 
i verkligheten. Besökarna fick 
också information om att detta 
är Medelpads största fångsgrops-
system.
Besöket visade också SCA:s jakt-
stuga och omgivningarna kring 
själva nedre dammen som ska 
tätas. En av de största konse-
kvenserna av EON:s planer är 
ju den framtida torrläggningen 
av just Laxsjöån. Alla besökare 
konstaterade att det flödade rik-
ligt genom dammen, trots att 
den vid tillfället var helt stängd.  
Laxsjöån var och är på intet 
sätt torrlagd idag, vilket E.ON 
hävdar. Detta trots att damm-
luckorna just nu är stängda. Det 
råder nämligen samma situation 
här som i Lagfors att den otäta 
dammen bidrar till att det blir en 
oplanerad minimitappning.
Utflykten avslutades med att 
titta på lavar på en närliggande 
myr.                    Bild: Stig Carlsson

Torrläggning av Laxsjöån

Kampanjpris!                                                                       
 MATRIX Proforma hårspray

1 st 129:-   2 st 200:- 
Gäller så långt lagret räcker

Var ligger vi nu vad gäller våra protester mot utbyggnaden?
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   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
...hälsar alla välkomna till våra aktiviteter! 

Vårruset

Under maj/juni månad brukar Vårruset äga rum och även i år 
har Ljustorps Centerkvinnor ett eget lag i detta motionslopp. Dessa kommer att 
springa, gå eller lunka: Anette och Pernilla Sjöström, Mellberg, Ulrika Sjöström, 
Öppom, Marie Lundberg och Marie Edström, Åsäng och Kerstin Olsson, Sanna. Vi 
önskar lycka till i spåret tisdag 2 juni!

Val till Europaparlamentet (EP)

Vart 5:e år får vi alla 27 länder i EU utse våra ledamöter i EP för nästkommande 
femårsperiod. Sverige får utse 18 av parlamentets totalt 736 ledamöter. Sedan 
förra valet finns alla våra riksdagspartier och junilistan representerade i EP. För-
utom att välja parti kan man också välja att kryssa en speciell kandidat.

Våra ledamöter ska föra fram Sveriges synpunkter vad gäller bl.a. klimatfrågor, 
övergripande konsumentfrågor och brottsbekämpning över gränserna. Söndagen 
den 7 juni från kl 8 till kl 21 får man rösta på Bygdegården. Kom ihåg att rösta!

Utflykt mot hemligt mål

Glöm inte Centerherrarnas trevliga utflykt mot hemligt mål sö 12 juli! Samling     
kl 18 vid Bygdegården. Medtag fikakorg och glatt humör!



12

Grattis!
50 år

Margareta Åhlin, 22/6
Sompong Seele,16/7

60 år
Margit Sjögren, 17/6
Doris Elfström, 27/6
Mariette Jonson, 1/7
Arne Forsberg, 7/7

70 år
Sture Forsberg, 16/7

Familjenotiser

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

Hemmamatcher 2009

3/6  Lj. IF-Viskans IF   kl 19.00
17/6  Lj. IF -Sund IF2   kl 19.00
27/6  Lj. IF- Svartviks IF   kl 14.00
1/7  Lj. IF-Selånger FK2   kl 19.00
29/7  Lj. IF - Holms SK   kl 19.00
9/8  Lj. IF-Ljunga IF   kl 14.00
18/8  Lj. IF-Nedansjö IK   kl 14.00
13/9  Lj. IF-Alnö IF2   kl 14.00

Välkommen till Ljustorps IF:s hemmamatcher! 

Fotbollssektionen har beslutat att slopa entréavgiften 
2009. Vi siktar på Div.4 igen, och behöver publikstöd, 
därav gratis inträde till samtliga hemmamatcher.

Sportporträttet
Miguel Gode 611213

Fotbollssäsongen i Ljustorp 
och Div. 5 har startat nu i maj 
och därav kommer den här 
presentationen av en av klub-
bens eldsjälar.

Få säger hans rätta förnamn, 
men nämner man ”Myggan” så 
vet alla vem man talar om. Smek-
namnet har väl hängt med sedan 
barnsben, så vi säger  ”Myggan” 
fortsättningsvis. Uppväxt hos mor-
föräldrarna i Skönvik, där hans 
morfar Ruben Gode, var konsumfö-
reståndare. ”Myggan ” har sysslat 
med lite olika jobb, såväl Vivsta-
varv som Östrands fabriker har 
varit arbetsplatser. En avstickare 
till Södertälje tillfälligt och åren 
1987-1996 var han anställd som 
långtradarchaufför hos KF. 

Bildade familj under 80-talet och 
är pappa till Alexander (forward 
i Ljustorps IF) och flickorna Jose-
fin och Sofie som även varit aktiva 
inom fotbollslivet i Ljustorp. 
”Myggan” har bott och verkat i 
Ljustorp sedan början av 90-talet. 

Vid en dansafton i Ljustorps 
bydegård på 90-talet övertalades 
”Myggan” av dåvarande styrel-
seledamoten i Ljustorps IF, Gun 

Edström att engagera sig i fören-
ingens fotbollsverksamhet, och 
på den vägen är det fortfarande 
anno 2009. Aktiv fotboll har han ej 
utövat, men ledare och pådrivare 
för ungdomarna har präglat hans 
idrottsutövande. Han har genom-
gått tränarutbildning, haft ansva-
ret för pojklagsverksamheten i 
Ljustorp, en av initiativtagarna 
till samanslagningen med pojk-
laget i Indal. Bildade tränarduo 
med ”Lillis” Lillemor Fasthén och 
samarbetat med  Fagerviks pojkar 

och deras ledare Gunnar Carlsson 
(Hebbe). 

År 2004 tog A-laget helt över hans 
tjänster. Var ordförande i fotbolls-
sektionen 4 år, sedan tog Mats 
Moberg över. Idag är ”Myggan” 
sportchef, en alltiallo syssla, 
såsom kontakt med spelarna, med 
huvudstyrelsen, med andra fören-
ingar och sköter även värvningar 
och övergångar. För att återgå 
till dagsläget kan vi konstate-
era att B-laget är nedlagt efter 3 
framgångsrika säsonger. Koncen-
trationen är inriktad på A-lagets 
24-mannatrupp istället. Årets nya 
tränare är Pontus Melander och 
Göran Hamlund. Laget spelar i 
Div. 5 efter degradering. Fotbolls-
sektionens ledarteam består i.ö. av 
Mats Moberg, Miguel Gode, Stefan 
”Lillen” Edström, Tommy Edström 
och Ulf Nilsson. Dessutom en mål-
vaktstränare vars namn är Jan 
Bränn. 

Avvecklade fastigheten på ”Hogs-
tra” 2007, och via lägenhet i Örnen 
har han nu blivit bofast på Björk-
gatan i Sörberge, i behaglig närhet 
av NCC-hallen där Ljustorps IF 
tränar vintertid. 

Text: Torsten Bylund

Ljustorp IF på väg mot division 4 igen
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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 
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 11010

Bilden är tagen 1905 vid härads-
rättens sammanträde som hölls 
i tingshuset, som är det hus som 
Barbro Bergfors bor i nu i Eds-
åker.

Häradsrätten var gemensam för 
Ljustorp, Tynderö och Hässjö och 
man ambulerade mellan lokaler 

i dessa kommuner. Ordförande 
i rätten var mannen vid bordet, 
häradshövdingen, och det var en 
juridiskt utbildad person. Till sin 
hjälp hade han 12 män som tidi-
gare kallades just 12 män, men 
vid den här tiden kallades man 
som idag nämndemän. 

Normalt hade man 4 män från 
vardera kommunen. De sittande 

från vänster: Okänd, Olof Stave-
rin Stavre Ljustorp, okänd, Olof 
Laurin Edsta Ljustorp.

De sittande från höger: Okänd, 
Staverin ( Olofs bror ) Hässjö, 
Daniel Thunborg Lagfors Ljus-
torp, Petter Wikman Jällvik 
Ljustorp, okänd. 

Bild nr 10214

Bilden är tagen ca 1920 
på Söderlunds gård i 
Tuna by. Bilden visar 
dottern i huset som 
hette Olga Söderlund  
(gift Nygren ).

Vid detta tillfälle hade 
Olga varit i Högland 
och tävlat med denna 
ko. Myndigheterna 
ville uppmuntra djur-
hållningen och man 
anordnade därför täv-
lingar. 

I detta fall var det den 
kända kvinnan och 
konsultenten för hus-
hållningssällskapet 
Anna Kroon som höll i 
tävlingen.

Anna Kroon bodde vid 
dessa tillfällen hos 
Nordlander i Högland. 
Bilden togs troligen 
därför att Olga vann.

I förgrunden syns även 
Gunnar Albin Söder-
lund.
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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

Utförsäljning
Flytvästar• 
Seglar- och rädd-• 
ningsvästar
99:-/199:-• 

Motorsågar &  
reserverdelar

Nya motorsågar;  • 
Shindaiwa & Tanaka
Svärd och kedjor• 

Reparation  
och service

Av motorgräsklippare
Stort reservdelslager

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: 15 395:-
LG 175 107 cm bredd: 18 695:-

Samt vanliga motorgräsklippare 
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Ytterligare en ljustor-
pare blev förärad med en fin 
utmärkelse i vår.

Medelpads hembygdsförbund 
delade den 19 april ut utmärkel-
sen för ”Årets medelpading”. I år 
blev den mycket förtjänt utdelad 
till vår egen trädgårdsmästare 
Per Malmsberg. 

Per fick under högtidliga former 
ta emot utmärkelsen på Hamre 
Hembygdsgård under Medelpads 
Hembygdsförbunds årsmöte. 
Programmet började med en 
vällagad lunch med Kantarell-
soppa med rökt lax och persilja. 
Därefter var det underhållning 
av musikskolans elever ledda av 

lärarinnan Gunilla 
Molin.

Per själv berättar att 
han naturligtvis är 
hedrad över utmär-
kelsen. - Det är en 
ära, något annat går 
inte att säga, berät-
tar han.

Vid utmärkelsen fick 
Per ett diplom, en förtjänstnål 
från Hembygdsförbundet och en 
bukett blommor.

Per är en mycket passande person 
eftersom han brinner för Ljus-
torp och vill att inte bara hans 
eget företag, utan hela Ljustorp 
ska blomsta. Grattis!

Årets medelpading!
Per Malmsberg på Ljustorp Trädgård fick fin utmärkelse

Turista hemma - Nedre Laxsjön
Nedre Laxsjön är ett otro-
ligt vackert område med 
mycket intressanta smultron-
ställen. Här ska vi presentera 
två av dem nämligen Rund-
backen och Fångstgroparna.

Det här är en del av Lögdö vild-
mark som erbjuder både natur, 
kultur och industrihistoria. 

Rundbacken
Här finns bland annat den kul-
turhistoriskt intressanta indu-
strianläggningen Rundbackens 
kraftstation. Stationen med 
kanalsystem byggdes för cirka 
100 år sedan och räknas som en 
av Sveriges mest värdefulla his-
toriska kraftverksanläggningar. 
Kraftstationen är fortfarande i 
drift och området hotas idag av 
en restaurering som riskerar 
att ödelägga denna unika indu-
strihistoria. Tyvärr kan man 
inte komma in i själva byggna-
den, men man kan njuta av den 
vackra arkitekturen utifrån och 
se själva anläggningen.

Förutom själva kraftstationen 
med dess vackra byggnad finns 

ett otroligt vackert område efter 
kanalen mellan Födslodammet 
och pumphuset. Utefter kanalen 
löper en väg och det är ett fantas-
tiskt rofyllt och vackert område 
att både vandra och vara i.

Fångstgroparna 
Åker man vidare norrut väster 
om Laxsjöån så kommer man 
efter ca 5 minuter till startposi-
tionen för Medelpads mest omfat-
tande Fångstgropssystem på 
ursprungligen 88 gropar varav 
ca 73 finns bevarade idag. Om 

ni har GPS hittar ni informa-
tionsstolpen på koordinaterna:  
62° 44.125N och 17° 11.811Ö. 
Fångstgropssystemet som helhet 
går efter hela västra sidan efter ån 
från Laxsjön ner till Rundbacken.

Ett fångstgropssystem är ett 
system av gropar som användes 
för att fånga älgar. Groparna 
löper längs sandåsen. När gro-
parna användes täcktes de med 
ris och ett stängsel mellan gro-
parna ledde älgarna ner mot gro-
parna när de skulle söka sig mot 
ån för att dricka vatten.

Fångstgroparna är den vanli-
gaste fornlämningen i Norrland. 
De har anlagts och använts från 
stenålder fram till 1864 när de 
förbjöds i lag. Älggroparna var 
en otroligt viktig del av natur-
hushållningen på 1600 och 1700 
talet och det var en lika viktig 
del i arvsskiften som själv jord-
bruket. 

Förutom dessa tips är själva 
nedre Laxsjön med Laxsjöhol-
men på västra sidan ett otroligt 
fint fritids- och vandringsom-
råde.          Bild: Bengt-Göran Norlin
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   Kalender:
24/5 kl.11:00 Konfirmationsmässa  Ljustorps 
kyrka 
Peter Persman, Maria Ålander, Agneta Granlöf,  
konfirmanderna
31/5 kl 11.00 Gudstjänst vid Ljustorps trädgård 
Thord Hägglund, musikmedverkan
1/6 Mitt på dagen resa 
6/6 kl.18:00 Musik i sommarkväll Ljustorps kyrka 
Peter Persman, Agneta Granlöf Ljustorps kyrko och hem-
bygdskör 
20/6 kl 18:00 Gudstjänst i Prästgårdsparken 
Peter Persman, Agneta Granlöf. Sång.

 
28/6 kl.11:00 Gudstjänst Lagfors kyrka  

Thord Hägglund, Agneta Granlöf 
5/7 kl.12:00 Gudstjänst på hembygdsgården 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf sång av Ljustorps 
kyrko- och hembygdskör
19/7 kl. 18:00 Söndagsmässa Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, 
26/7 kl. 15:00 Gudstjänst vid Laxsjön  
Thord Hägglund
Med reservation för ändringar.  
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

Musik i sommarkväll 
Även i år kommer det under juli månad att 
bli musik i sommarkväll i Lögdö  bruks kyrka
En förändring mot tidigare år är att serveringen kommer att ske i 
”lagårn” efter musikgudstjänsterna

2 juli kl 19:00 Agneta Granlöf och Ljustorps kyrko- och hembygds-
kör

9 juli kl 19:00 Viola och Steneric Martinsson

16 juli kl 19:00 Anna, Maria Paulsson och Lennart Andersson
23 juli kl 19.00  Anna Westerholm, Annika Ohlin och Cecilia Nils-
son

30 juli kl 19:00 Hässjö kyrkokör och Tynderökören under ledning 
av Cecilia Nilsson

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

Pastorsexp. 
Bäckgatan i 
Söråker
Exptid: 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

 
EFTERLYSNING!!
Är det någon som har MYCKET gamla foton på härbrerna mittemot för-
samlingshemmet i Ljustorp. Vi vill kunna se vad härbrerna står på för att 
kunna återställa dem i gammalt skick.  

Var snäll och kontakta Freja Tjärnberg tel 060-82405

 TACK
Ljustorps församlings insamling till 
Svenska kyrkans internationella arbete 
(tidigare Lutherhjälpen) inbringade 
hela 4600 kr.
KR tackar alla vänliga bidragsgivare. 
KR genom Freja Tjärnberg

MIDSOMMARDAGEN
blir det gudstjänst i den vackra  
prästgårdsparken i Ljustorp kl 18:00 
Vid regn är vi 
inomhus 

Sommarläger

Ljustorps församling kommer till-
sammans med idrottsföreningen 

o bygdegårdsföreningen att för för-
sta gången anordna ett sommar-
läger för skolbarn den 15-18 juni.  
Vår präst Thord kommer att vara 
med under veckan

Öppet Hus

Välkommen till kyrkan den 23/5 mellan 11-14 för att få 
veta mer om dess historia. 

Guidning av Gunnar Höglund & Freja Tjärnberg

Även sockenstugan är öppen för visning 
samma tid. Där har kyrkorådet ställt i  

ordning ett litet skolmuseum från gammal tid

Välkommen till Ljustorps trädgård 

Pingstdagen 31 maj kl 11:00 till en gudstjänst 
med Thord Hägglund & musikgruppen LÅT
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Byalagets årsmöte hölls söndagen den 29/3, ett möte där 
det nu har blivit tradition att bjudas på god smörgåstårta 
vid fikapaus.  Årsmötet valde följande styrelsemedlem-
mar: Mats Jonsson, Jan Blomkvist, Ulrika Jonsson, 
Victoria Rosengren, Eivor Millberg, Maj-Britt Mill-
berg, Ove Andersson, Ola Andersson, Emmy Söderberg 
 
Den årliga Bredsjöangeln blev trots den blöta sjön ett 
mycket lyckat arrangemang. Ett stort tack till Leif 
Åkerdahl som även i år ordnat en fin tävling. Det vin-
nande laget Vikberg Eva Anders Anton vann med en 
vikt på 2,1 kg, 2:a blev Lag Filip med 2 kg och 3:a blev 
Lag Sörberge Fiske med 1,8 kg. Informationskuriosa, 
angeltävlingen 2009 drog upp 16,1 kg gädda mot fjol-
året då det drogs upp 15,3 kg gädda.

Lördagen den 25/4 hade vi arbetsdag nere på stranden, 
mycket blev gjort. Tack till alla som kom i det vackra 
vädret. Vi avslutade dagen med grillning.

Byalaget anordnade även i år en brasa nere vid bad-
stranden, en helmysig kväll där vi umgicks, drack 
kaffe, grillade korv och barnen fick en godispåse.

För frågor samt bokning av ex byalagets bastuudde 
vänligen kontakta Kent Berg på mob 070-218 80 69. 

Ska vi upprepa fjolårets succé? Sommarfest i Bredsjön 
för alla. Trubadur och mat lördagen den 15/8 kl 18:30, 
se kommande annonsering för mer information. 

Ur Bygd i förvandling, del III
fali´t  ofärdig, har ont någonstans 
fa´sta  förstuga
fa´tta  har gått i en annans fotspår
fétsol  person, som lider av sjuklig fetma
féttje-på feja på, jäkta mellan olika uppgifter
finä´schle efterbörden (fosterhinnorna)
finn-kälke lunnkälke
firre-på´ hoppa från det ena till det andra
físche  gylfen på en byxa
fjäske  göra sig till för att behaga någon´
fjäl  redskap för ljusugnsbak
fli  ta bort eller flytta. 
flin  hånfullt leende
flísse  fnissa, skratta
flíster  mjäll i håret
flúri  rufsig i håret, okammad
flússi  rödbrudig, ”pussig” 
flyhänt  ringhänt (Lj) rask i fingrarna
flänge x flänger omkring
fläsalåt  fnissningar, skratt på ”tonårsvis”
fläsk-hänt person som ofta tappar saker
flöte-á  handskumma mjölken.
flöthö´na Skällsord i Ljustorp, feminint.
flötta-kä´r flottkarl, flottningsarbetare.
fnö´ke  ett fnysljud. Nervöst betingat
fole-i´-se åt och drack fort, mycket och ovårdat
for a´hu´vvan föll framstupa
fot-sa´ck skydd av skinn att dra över benen.
from x  god, snäll 
frä´ge  fråga
frä´sse  hankatt

Mjällådalens byalag
Valborgsmässofirandet hölls i Mjällå vid Rökkåtan och 
samlade drygt 30 deltagare som framförde vårsånger 
bl.a. ”Vårvindar friska”. Vi kunde även passa på att 
hälsa en nyinflyttad familj välkommen till Mjällådalen. 
Under kvällen tävlade man i 4 discipliner, nämligen 
kast med boll i hink, kast med boll i hålplank, pilkast-
ning samt gevärsskytte. Tävlingen hålls varje år i sam-
band med valborgsmässoafton. Byalaget har instiftat 
ett vandringspris, Valborg Cup, där tävlingens total-
segrare erhåller en inteckning i vandringspriset. Årets 
inteckning tillfaller Bror Eriksson, Höglandsbodarna.

Den 8 juni startar en ny rökericirkel med ca 15 del-
tagare vid rökkåtan. Ämnesomfattning: Rökning som 
konserveringsmetod, vedhantering, konstruktion av 
ett rökeri, livsmedelshygien, att göra upp eld samt 
besök vid närbeläget fiskevatten med geologisk intres-
sant natur. Cirkeln avslutas med rökning av nyfångad 
strömming samt viltkött och fläsk.

Alla medlemmar i byalaget inbjudes till studiebesök 
vid RUNDBACKENS KRAFTVERK med anor  från 
1800-talet. Besöket tar sin början den 2 juni kl. 17 på 
plats vid kraftverket. Samåkning eftersträvas. Proffs-
guide från EON AB medverkar. Anmälan till ordf.

Kallelse till arbetsmöte kommer inom kort avseende 
underhållsarbete på våra broar och röjning av sly på 
närbelägna stigar i anslutning till broarna. 

Bredsjön & Slättmons byalag

Hemsida:  www.ljustorp.se/bredsjon/

Våra dialektord, F

                          Ås/Lagfors byalag
Vid årsmötet den 15 april valdes följande styrelse:

Styrelse: Christer Svensson, ordförande, Margit 
Sjögren, sekreterare, Bert Forsberg, kassör, Ossian 
Eriksson, ledamot, Lea Hörnström, ledamot, Ella 
Dahlin, suppleant, Torsten Byström, suppleant

Revisorer: Margaretha Hedström och Uno Hörn-
ström, suppleant Gun-Marie Forsberg

Valberedning: Sture Olsson, Åke Hedström och 
Lars-Erik Sjögren

Festkommitté: Gun-Marie Forsberg, Barbro Svens-
son, Margaretha Hedström, Margit Sjögren. Reserv 
Åsa Englund

Underhållsansvarig för badplatsen: Ossian Eriksson

Firmatecknare: Bert Forsberg
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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

Glad och solig sommar!

”Det stod en blomma så skön och blid i dikeskanten där-
hemmavid. Den lilla blomman jag glömmer ej, den him-
melsblåa förgätmigej. Fast utan ord den bilden gav mig 
bud: Det finns en Gud, det finns en Gud. Ty allt det sköna 
som mitt öga ser, en större tro på Gud mig ger...” Teofil Engström

Gökotta  
Lövbergets P:plats 

Torsdag 21/5 kl 9.00 
 

Sjung in våren och 
göken med oss.

Tag med eget fika!

Sommar-
avslutning!

 
14/6 kl 16.00

I Ljustorp tillsammans 
med Söråker 

Bike by night 
Pågår just nu!

21-23 maj 
Ungdomskonferens

Den traditionella cykeltävlingen med 
poängsamlande på stationer efter en 
terrängbana, innebandycup, sång, 
musik och samlingar varvat med 

mycket umgänge med andra ungdo-
mar! 

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

070-1708960

Babysång! 

Kl 11.00 på kapellet i 
Edsta:

Sommaravslutning 29/5. 
Alla föräldrar med små 
barn hjärtligt välkomna!

 

Utflykt
 

6/6 
Vi åker iväg och 

myser tillsammans 
på nationaldagen

Anmälan till 810 00

För övriga delar av vårt 
program, se aktivitets-
sidan sid 34 och predi-
koturer på fredagar

Kärlek
Glädje
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Byssfolke Gubbarna från hemmet i 
Röån skildras på dialekt

Ur Byssfolke som utkom 
1981 av NilsEric Sjödin

Einar
Storsjongar
här i kôrka
å då pappa fylld 75
sang vi
Där näckrosen blommar
sä dä geck grea te korntegen
väst i åkern.

Du höll på glöm kvär
kryckern
då du for himm
vä kompletteringen.

Chockladkakern åt båna
å läskedryckern
bestådd du på.

Sen dom hadd operärä
höfta på däg
skull du bli fri värken
var´e meningen.

Du va himme´n dag
tå lassarettä
å pappa for
å hälsä på däg.

Ji täla om gammalvärla
hele  dan,
om stugern som brann för 
däg,

om kastvehåggninga
å´n hän faliges höftvärken
-som skull gå bort.

Ji hadd´n fin en dag.

Men då pappa komme himm
ringte sôstra din
å grinte.

För då va du dö.

Å hon va ensammen.

Kjell
En tå förster´n
som hadd´n bil.

Grön va´n
å blank
å hetä Hillman.

Du ävles å kôrl oss
hit å dit på dansa
då vi va i fylla.

Int danse vi na.

Sto å kikte på jänter´n,
dro slepdose
å geck hit e vekast´n

å tog oss´n Jägar.

Iblann sätte du åt bil´n
å gjorl sällskap vä oss
hit e vekast´n.

Ärbete å slet
å vart mager,
men skratte å va gla
å kôrl oss hit å dit
här i Grönhillman.

Då du vart ärbetslös
gatt du iväg
åt Göteborg.

Geck en par år
å spikte på nan gamstorbåt
å illtrivdes
å längtes himm hit e byn.

Men int komme du hit na.

Förr´n hjärtinfarkt´n tog däg
å du vart himmfrakte
hit e Jônselkôrka.

Å då var e ti´n Volvo.

 
Publicerat med tillstånd  av  
NilsEric Sjödin

Vid Lagfors bruk har stångjärnshammaren 
tystnad, 
men ännu höres fallets brus. 
Här sändes ut till trakter fjärrbelägna 
en ymmig skänk av både kraft och ljus. 
Och kvar står kyrkan, tredje Gustafs kyrka, 
där våra fäder hämtat tro och styrka.

Hit ha de vandrat söndag efter söndag 
på milslång stig framöver skog och mo. 
De ha ej aktat färdevägens mödor 
mot fröjden att i Herrens hus få bo. 
När kyrkan skymtar där på kullens krön, 
dess blotta åsyn är en ljuvlig lön.

Lagfors klockor 
ännu föra 
över nejden ut 
sitt ljud. 
Malmens klang 
den tonar vida. 
Lyssna! 
Lyssna! till 
dess bud: 
Kyrkovägen,  
kyrkovägen 
den är städs sig lik. 
Till den sköna Herrens gudstjänst 
får du komma, ung och gammal, fattig, rik.

Lagfors kyrka
Dikt av Yngve J:son Reding  

 Författaren var lärare i Ljustorp på 30-talet (Ur boken Järnbruk i Medelpad) 
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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 

juni och juli 
 

Fredagen den 19 juni kl 13.00 
Midsommarfirande 

Lövbergarna 
 

Söndagen den 5 juli kl. 12-15 
Hembygdens dag 

Tema ”slåttanna”,  PRO-dukterna 
 

Onsdagen den 24 juli kl. 18.00 
Slåttanna 

 
Välkomna till våra arrangemang!

 
Vid funderingar kontakta föreningen: 

Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se 
Tel. 82074 el. 070-6145464 

www.ulander.com/ljustorp/ 
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Ska Ljustorp ha en vänort?   

En inflyttning till Ljustorp 
har skapat möjligheter för 
Ljustorp att etablera ett sam-
arbete med en liten by som 
heter Obersdorf i Österrike.
Robert Kalcik från Obersdorf i 
Österrike bor sedan drygt ett år 
tillbaka i Bredsjön tillsammans 
med sin fru. Han har väckt en 
diskussion om att kunna etablera 
ett samarbete med hans hemby, 
eftersom orterna har mycket 
gemensamt.
Vi kommer att mjukstarta i 
sommar med en ”mini” Öster-
rike satsning under vecka 26 när 
det kommer att komma hit folk 
på besök. Vi kommer att disku-

tera företagsutbyte, utbyte inom 
turistnäringen och vi kommer 
att bjuda in till en middag där 
Obersdorf får visa upp sin kultur 
och sin mattradition. Dessutom 
kommer representanter från 
byn förhoppningsvis att kunna 
besöka Timrå kommun och dis-
kutera vindkraft, något som man 
har stor erfarenhet av.
Målet med veckan är att vi ska 
börja söka kontakt och se om vi 
kan utbyta erfarenheter och för-
hoppningsvis utöka samarbetet 
till ett mindre vänortprojekt. 
Visar det sig att det är intres-
sant kan vi hyra en buss och åka 
ner och besöka Obersdorf under 
nästa sommar :)

Obersdorf är en ort med 1800 
invånare som ligger ca 2 mil 
från Wien. Det är landsbygd med 
framförallt vinbönder och jord-
bruk som näring. Byn är en del 
av den större regionen Wolkers-
dorf. Obersdorf har anor sedan 
1300 talet och har tidigare varit 
självständig som by.
Vi tror och hoppas att vi kommer 
att ha mycket att lära oss av var-
andras kulturer och erfarenhe-
ter. Vi hoppas på en samverkan 
mellan församlingar, företag, 
föreningsliv och människor. Ska 
vi lyckas med det här så är det 
viktigt att vi i Ljustorp både kan 
ge och ta emot synpunkter och 
idéer i samarbetet.

Besök från den Österrikiska orten Obersdorf för framtida samarbete

Österrike vecka! 
23-26/6

Vi får besök från Obersdorf och ska utbyta  
erfarenheter och kultur...

Företetags-
möte 

23/6 kl 8
Vad kan vi lära av varan-
dra, hur ser jorbruk ut hos 

er och hos oss mm.

Inbjudan till jordbrukare, 
företagare & entreprenörer  

i Ljustorp

Bygdegården

Österrikisk kväll 
26/6 kl 18 Prästgårdsparken

Våra gäster bjuder på Öst-
eriskisk mat och presenterar 

sin kultur och bygd. Vi informe-
rar om vår bygd och vi knyter 

gemenskapsband.
Anmälan via Ljustorp Handel 
Middag till suventionerat pris 

Mer info går ut senare

Turism 
24/6 kl 19

Vad kan vi lära av 
varandra, hur kan vi 

marknadsföra oss hos 
varandra mm.

Inbjudan till alla som 
arbetar inom turism och 
besöksnäring i Ljustorp

Vi återkommer om plats
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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

 
Morsdagstips! 
50:- rabatt på valfri tröja

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!

3/4 byxa  
från 99:-

Erbjudande! 

Köp presentkort 
till morsdag... 

...för 500 kronor betala 400 kronor

30% 
på vårens jackor

Fullt sortiment 
inför 

skolavslutningen

Matjord

Kranbils- 
transporter

Sanna GruS
Öppom 124, 861 93  Ljustorp

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

060-803 45
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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 

Unna dig 
lite

vardagslyx...

Ge bort 
ett  

presentkort

Köp 
öronljus och 
spikmattor!

Bredsjöangeln
Årets Bredsjöangel gick 
av stapeln den 4:a april och 
arrangeras som vanligt av 
Bredsjöns byalag. 

Årets upplaga av angeltävlingen 
fick tyvärr dåligt väder och det 
var både kallt, regnigt och slas-
kigt på sjön. Det förtog dock inte 
humöret på de muntra fiskare 
som trots detta tagit sig upp till 
Bredsjön.

Hur går det till?
Angeltävlingen går till så att 
man tävlar i lag på mellan två 
till fem personer och man får ha 
max 10 angeldon per lag. Pris-
summan som delas ut till det 
vinnande laget är beroende på 
hur många som startar och i år 
blev den 1800 kronor.

Vinnare i årets upplaga
I år blev det 18 startande lag, 
trots det dåliga vädret. Det vin-
nande laget blev  Anton, Anders 
och Eva Vikberg som vann med 
en vikt på 2,1 kg. 

Ansvarig i byalaget är Leif Åker-
dahl. Arrangörerna tycker att 
det blev en bra dag, trots vädret.  
Det slutade ju faktiskt regna till 
slut. – Däremot kan man konsta-
tera att det blev få åskådare pga 
vädret, berättar Leif. Han berät-
tar också att det framförallt var 
deltagare från Liden och Timrå. 
Roligt är också att 14 av 18 lag 
fick fisk och att det trots vädret 
var fler lag med än ifjol, avslutar 
Leif.

Byalaget planerar att fortsätta 
med angeltävlingen. Victoria 

Rosengren från Bredsjön berät-
tar att det är en rolig och mysig 
grej som gör att man blir stolt 
över byn. 

Var var ljustorparna?
Ljustorpsbladets utsände konsta-
terar förvånat att det var få ljus-
torpare med bland de startande 
och att det av naturliga orsaker 
var ännu färre som åskådare;)

Den årliga angeltävlingen i Bredsjön

SäSongSfinal!
100 kr / 25 kg

Så långt lagret 
räcker...
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Vilka möjligheter finns i Er skog 
Till er hjälp: 

Erik Håkansson 070-349 51 38 
Andreas Mattsson 070-191 90 92 
Lennart Lindgren 070-349 51 34 
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I förra numret började vi med 
information kring de planerade 
förändringarna i skola och för-
skola i Ljustorp.

Sedan dess har det hänt en del. Vi 
har dels haft ett stormöte i Ljustorp 
där vi kommit fram till hur vi vill ha 
det och vi tillsatte en arbetsgrupp. 
Vi har diskuterat frågan med kom-
munledningen vid vår återkom-
mande träff. Vi har fått skolans tre 
förslag och vi har skickat in våra 
synpunkter på den.

Stormöte i Ljustorp
Den 20 april var det stormöte på 
Bygdegården för att diskutera hur 
vi i byn vill att det ska fungera. Det 
var stor uppslutning och vi fyllde 
Bygdegården med folk. Det var 
en kort information om läget, en 
längre diskussion och sedan tillsat-
tes en arbetsgrupp för att arbeta 
vidare med frågan.

Skolledningens förslag
Förslag 1: Innebär att man behål-
ler Storstugan som förskola och 
gör en utbyggnad med paviljonger 
för att starta två nya avdelningar.

Förslag 2: Innebär att man behål-
ler Storstugan samt gör två försko-
leavdelningar på skolan.

Förslag 3. Innebär att man föreslår 
en helintegrerad lösning där både 
förskola och skola är på Ljustorps 
skola. Storstugan säljs och det blir 
en anpassning av lokalerna.

Skolan har på samtliga förslag satt 
upp för- och nackdelar och det går 
utan större ansträngning att se 
att de förordar förslag 3. Där finns 
bara två nackdelar och massor av 
fördelar angivna. De andra alter-
nativen har fler nackdelar än för-
delar angivna.

Ljustorps egna arbetsgrupp
Arbetsgruppens uppdrag är att:

* Arbeta för en attraktivare miljö 
i skola och förskola här i Ljustorp 
för att hålla kvar och locka nya 
barnfamiljer till bygden.
* Utvärdera, kommentera och 
replikera på rektorernas förslag 
till lösning.

* Presentera syn-
punkter i en skri-
velse.
* Informera bygden 
om vad som pågår 
och resultatet av 
arbetet.

Utgångspunkter
Alla barn i både 
förskola och skolan 
ska vara kvar i 
Ljustorp, ända upp 
till årskurs 6.

Biblioteket skall vara kvar i Ljus-
torp och helst på skolan.

Synpunkter rektorernas förslag
Arbetsgruppen anser att förslag 
2 är det mest attraktiva och det 
mest flexibla förslaget. Man ser 
det också som det mest hållbara 
förslaget i längden.

Krav oavsett förslag
Förskola
Särskild avskiljd utemiljö för för-
skola med anpassad lekmiljö för 
mindre barn.

Storstugans utemiljö bör kom-
pletteras med träd/buskar för att 
skapa lite skugga på gården.

Anpassad arbetsmiljö för att perso-
nalen ska kunna hantera småbarn 
på ett säkert sätt.

Inte mindre yta per barn än vad det 
är idag på Storstugan = 8 m2 per 
barn. Rektorernas förslag skulle 
ge en yta på 4,8 m2 per barn vilket 
motsvarar att man skulle trycka in 
46 barn i dagens Storstuga...

Fortsatt arbete med utomhuspe-
dagogiken som är bra för barnens 
hälsa och fysik.

Inga barn ska flyttas förrän allt är 
färdigbyggt och klart.

Skola
Möjlighet att dela klasser/grupp-
rum/enskilda arbetsrum. Det här 
är oerhört viktigt för barn med 
koncentrationsstörningar och att 
göra detta i korridoren som före-
slagits är en mycket dålig lösning.

Skolans utemiljö bör ses över för att 
inspirera till rörelse och aktivitet.

Flexibel anpassning av lokalerna 
på entréplanet mellan skola och 
förskola beroende på var det för 
tillfället går mest barn.

Sammanfattning och krav
Vi förordar förslag 2.

Vi kräver en riskanalys och konse-
kvensbeskrivningar avseende för-
ändringarna både på förskola och 
skola.

Vi kräver en anpassad miljö både 
ute och inne

Vi kräver en fortsatt satsning på 
och gärna en utveckling av utom-
huspedagogiken för både förskola 
och skola.

Vi kräver en dialog med arbets-
gruppen/Sockenföreningen efter-
som skolan är en fråga för hela 
bygden och inte bara de dagsaktu-
ella föräldrarna.

Vi kräver skriftligt svar på våra 
krav, förslag och våra frågeställ-
ningar från barn- och utbildnings-
förvaltningen.

Ovanstående är en sammanfatt-
ning av skrivelsen som skickats till 
Barn- och utbildnignsnämnden. 
Förslagen från rektorerna och vår 
skrivelse finns att läsa i sin helhet 
på Bygdekontoret.

Vad händer nu?
Nu inväntar vi vad som händer på 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
och vilka beslut som tas. Därefter 
beslutar vi om hur vi driver frågan 
vidare. Det kan mycket troligt bli 
ett stormöte där vi kallar både all-
mänhet, politiker och tjänstemän 
före sommaren, om man väljer att 
gå vidare med sitt förslag.

Skola/förskola i Ljustorp
Vad har hänt sen sist gällande förskola och skola?

Stormötet på Bygdegården
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet

- vår väg är lugn
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Svensktoppsartist i Ljusorp! 
Bengt Johansson med band har varit här igen...

Björn i bygden
En björn sågs den 9 maj av Hans-
Olov Sjödin, sommarstugeägare 
i Röjesjön. Björnen uppehöll sig 
på en äng nära Lövbergsvägen. 
Den befann sig nära bebyggelse. 
(Källa: ST online)

Ljustorp söker 
bidrag

På Leader Timråbygds hem-
sida kan man läsa att det finns 
tre ansökningar inne från Ljus-
torpsområdet. Det är sommar-
kollo, naturturism med GPS och 
stöd för utåtriktad satsning på 
närturism = marknadsföring.
Sommarkollot arrangeras av 
en mängd föreningar, men söks 
av Ljustorps IF och dom söker  
27 000 kronor. GPS inom 
naturturism söks av Sockenför-
eningen och drivs också i sam-
verkan med andra och man söker  
165 000 kronor. Marknadsförings-
kampanjen söks också av Sock-
enföreningen och där söker man  
114 000 kronor.
Beslut om eventuella bidrag 
kommer att ske den 27:e maj.

Ny kassadisk!
Ljustorp Handel satsar vidare 
och har installerat en ny kassa-
disk. Ljustorpsbladet är natur-
ligtvis nyfikna på om den gamla 
blivit utsliten av allt handlande 
i bygden?
– Vi ser fram emot att få ta in 
kassadisk två och vi byter för 
att kassadisken gått sönder. 
Den nya är dessutom mer ända-
målsenlig för en mindre butik 
och passar oss bättre. Den tar 
mindre plats och kommer nog 
att bli smidig att jobba med, 
säger Niclas Andersson, vår 
egen lille Sjökvistare…

Den  19 april uppträdde 
Bengt Johansson med band på 
Betel i Ljustorp. Bengt Johans-
son är en av Sveriges mest 
kända kristna artister med ett 
flertal låtar på svensktoppen.

Kapellet var fyllt med förväntans-
fulla besökare som njöt av den 
svängiga musiken. Den musika-
liska kvalitén var hög och vissa 
tyckte även att volymen var lite 
hög, men de flesta såg bara nöjda 
ut. Bandet spelade på en guds-
tjänst som höll på i nästan två 
timmar.

Magnus Isaksson från Baptist-
församlingen berättar att Bengt 
Johansson besökt församlingen vid 
flera tillfällen. - Ljustorps Baptist-
församling har en särskild plats 
i Bengts hjärta och  han kommer 
gärna hit till oss.

 

Kyrktornet renoveras
Nu är det klart att kyrkan i Ljus-
torp får pengar för upprustning 
av klocktornet. Det beräknas 
kosta cirka en miljon och 75% av 
detta betalas av stiftet.
(Källa ST online)

Ljustorps FVO 
Fiskekort kan nu endast köpas 

på Ljustorps Handel och på  
Internet
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 Nu på Ljustorps Trädgård!
Öppettider tom 30 juni 

Vardagar 9-18
Helger 9-14  

Därefter tors-fred 11-17 och lör-sön 11-14 
Hemsida: www.humlansslojd.se

Hantverkare från Ljustorp

Stickcafé:  
Söndag 24/5 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 

Öppet hus 
erbjudande!

Present värde 60 kr 
om du handlar för 

minst 100 kr

Ny hantverkare!
Vackra smyckesklockor 
för dam och herr i trä.  

Handmålade eller i 
präglat läder
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Änglar på drift
Friteatern underhåller Ljustorpsborna än en gång

Strax före kl 14 anländer 
Friteatern med sitt turnéfor-
don, en stor van och släpvagn. 
På plats är också fyra av hem-
bygdsföreningens medlem-
mar, som skall hjälpa till med 
att få in all material och även 
bygga upp gradängerna.

Det är Valle Berg, Arnold Thun-
ström, Gunnar Höglund och Olof 
Ulander, som bär in och bygger 
allt efter förmåga. Arbetet sätter 
genast igång samtidigt som Mar-
gareta Thunström och Inger 
Andersson börjar förbereda fika 
till teatergruppen och publiken. 

Någon timme före start kommer 
Timrå teaterförenings repre-
sentanter och gör sig redo för 
att sälja biljetter. Ulla-Britt 
Ulander och Annie Dahlin är 
redo att sälja biljetter samtidigt 
som den sminkade skådesspe-
laren Mats Nolemo passar på 
att stämma av bokföringen.  
 

Gästerna hälsas välkomna
Fikat till de ca 80 förväntade 
gästerna är klart och nu återstår 
bara lite mjölk till kaffet för de 
sista borden innan Margareta 
och Inger ska sälja fikabiljetter 
och hälsa gästerna välkomna. 

Gästerna börjar komma, 
pengar byter ägare och som 
extra tröst finns gratis påsk-
karameller för den som vill 
ha. Den här gången har Fri-
teatern valt att spela mitt i 
publiken med gradänger på 
varje sida om lokalen. Man 
får publiken närmare skå-
desspelarna, vilket gör det 
lättare att få med sig publi-
ken och alla kan höra bra 
utan mikrofoner och högta-
lare. Som extra bonus kan 
publiken titta på varandra 
och se de andras inlevelse. 

Förrymd ängel
Pjäsen heter ”Änglar på 
drift” och handlar om den 
yttersta domen och den 
fallna ängeln Belsebub som 
rymt från himlen med det 
Sjunde inseglet. Det finns 
ett visst missnöje i himlen med 
hur skapelsen blivit och krafter 
finns som vill förgöra allt i ”smäl-
larnas smäll” för att få en chans 
att börja om från början och göra 
allting rätt den gången. Proble-
met är bara att Belsebub stulit 
med sig det Sjunde inseglet från 
himlen med ledtrådar för Gud 
när det är dags för den yttersta 
domen.

Gud beordrar 
därför sin ärke-
ängel Abaddon 
att leta upp Bel-
sebub, som varit 
borta i 2000 
år och ta med 
sig det Sjunde 
inseglet till Gud 
samt förgöra 
Belsebub. Gud 
spelar på sin 
nådeharpa och 
ger instruktio-
ner till Abaddon, 
Mats Nolemo. 
Beslebub visar 
sig vara kvinna 
och gestaltas 

av Mary Stoor. Belsebub tog 
med sig ängeln Manasse, alias 
Jonas Granström, från himlen. 
Gud, Peter Danielsson, väntar 
på det Sjunde inseglet samtidigt 
som han lever i den skönaste av 
världar. Efter många förveck-
lingar lyckas Belsebub stå emot 
Abaddon och behålla det Sjunde 
inseglet och därmed rädda värl-
den från domedagen och smäl-
larnas smäll. 

Högt tempo på scenen
Pjäsen höll ett högt tempo och i 
synnerhet i andra akten rev den 
med sig publiken som kunde känna 
att man var nära en viktig insikt, 
som man nog strax skulle förstå, 
allt under många skratt. Upplös-
ningen skall vi inte avslöja. 

När publiken gått förvandlas alla 
åter till scenarbetare, som med 
full kraft kastar sig över uppgif-
ten att riva och packa allt in i for-
donen. Sedan återstår en stund 
av vila och trevlig samvaro med 
mat och kaffe, innan alla begav 
sig iväg från en återställd och 
städad Bygdegård vid 23-tiden.            
Text & bild: Olof Ulander

Ärkeängeln som arrogant och maktfullkomlig sökare av det 
Sjunde inseglet när han nedstigit på jorden.

Här har Manasse lånat sina vingar från 
bonaden på väggen. Manasse såg i publiken sitt 

förlorade folk, som han genast adopterade.
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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

Ryds Glas
i Timrå AB

www.dina.se

Dina Försäkringar
Timråorten 

Lyckan kommer  
lyckan går

Du kan inte försäkra dig om 
lycka, men du kan försäkra dig 
om att livet blir lite lättare om 
olyckan skulle vara framme.

Ring oss gärna om försäk- 
ringar för Häst och Hästgård  
på 020-319 000. Välkommen.
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Några anteckningar om Lagfors
Utdrag ur Bygd i Förvandling och skrivet av Gottfrid Svärd, del 1

Över porten vid ingången till Nord-
iska Museet på Djurgårdslätten i 
Stockholm Står följande mycket 
tänkvärda ord att läsa:

”Den tid ska gry,  
då allt vård guld ej räcker 
att teckna bilden av den tid 

som flytt”. 
När jag för en 35 á 40 år sedan började 
forska litet om det gamla Ljustorp, 
vände jag mig till kyrkoarkivet i Ljus-
torp, Länsarkivet och domkapitlet i 
Härnösand samt Sundsvalls stads 
bibliotek. Med stor besvikelse kon-
staterade jag då, att Ljustorps första 
dop-, vigsel- och dödsbok inte lagts 
upp tidigare än för åren 1687-1708 
under kyrkoherde Erik Hellbergs tid. 
Om än min tid i dag skulle medge det, 
skulle jag alltså inte kunna skingra 
det dunkel, som vilar över de århund-
raden , som ligger före denna period 
och rör vår vackra bygd. 

Som jag i annat samanhang nämnt, 
vet vi emellertid, att det måste ha 
funnits en kyrkoförsamling i Ljus-
torp redan 1316, eftersom vi då 
deltog i erläggandet av en kyrklig 
skatt, som beslutats vid ett s.k. ”kon-
cilium” i den franska staden Vienne 
år 1312. På den tiden fanns inte Sve-
riges Rikes Lag, utan varje landskap 
fick så småningom sin egen lagbok, 
de s.k. ”landskapslagarna”. Vi räk-
nades då till Stor-Hälsingland och 
vår lagbok kallades Hälsingelagen. 
Den nedtecknades omkring 1335. 
Ett exemplar av den kom 1350 till 
Selångers kyrka. Den hade ca 1 tums 
tjocka träpärmar klädda med skinn 
och satt fastkedjad i kyrkväggen med 
en 4½ alnars lång kedja. Av denna 
bok finns f.n. bara ett exemplar beva-
rad och utgör en av Uppsala Univer-
sitets biblioteks rariteter. 

Jag har också i annat samanhang 
berättat om förlusten av Älvsborgs 
fästning och den extra skatt, som 
Gustav Wasa såg sig tvungen att 
ta ut för att kunna ”köpa” igen den. 
Och för att rättvist kunna ta ut 
dessa skattemedel, lät han upprätta 
1535- års skattelängd, ”Gärder och 
Hjälper”, som blev en så värdefull 
tillgång för alla hembygdsforskare, 
eftersom där finns förtecknat alla 
invånare i de olika byarna på den 
tiden. ( SE uppsatsen ”Skatteboken 
från 1500- talet”) Där finns också 
redogörelser för Lagfors-bönderna 
och deras förmögenhetsförhållande 
just då. Den prästman, som var med 
och ”taxerade” Ljustorpsbönderna 

tillsammans med länsman och 
sexmän vid detta tillfälle, hette- på 
latin- Olaus Olaij, vilket var en lat-
inisering av namnet Olaf Olsson. 

Vid denna tid fanns det endast 33 
hushåll i vår socken, med det är 
mycket troligt, att det tidigare hade 
funnits fler. Digerdöden, som började 
sina härjningar 1348 och nådde våra 
trakter 1349-1350, torde ha skördat 
mer an hälvten av den befolkning, 
som fanns vid den tiden. Härefter 
förekommer ingenting om Lagfors i 
skrift förrän på 1600- talet och då i 
form av en del kontroverser mellan 
inflyttade finnar i Bredsjön, varom 
jag redogjort i min uppsats om finn-
bebyggelsen där och vid Laxsjön. 

Nära 100 år senare, den 26 juni 1741, 
beviljade Bergskollegiet privilegium 
för Lögdö järnbruk att vid Lagfors 
anlägga en stångjärnshammare 
med två härdar för 600 skeppspund 
årligen smide och nio frihetsår. Året 
1790 flyttades från Lögdö till Lag-
fors ytterligare en stångjärnsham-
mare med en härd och avsedd för 
400 skeppspund smide. Och 1807 
tillkom ännu en härd, så att det 
årliga smidet årligen uppgick till 
1.800 skeppspund. Samma år flyt-
tade Mariefors-sågen ner till Lag-
fors och hemmanet Laxsjö köptes 
in. Bruket lät anställa nio körtor-
pare. Varje torpare fick ett jordom-
råde, som skulle föda två kor och en 
häst. Dessutom fastanställdes 35 
kolare. Järntransporterna mellan 
Lögdö och Lagfors ombesörjdes av 
dessa körtorpare enligt bestämda 
skjutshåll. Det blev långa rader av 
hästforor, som färdades mellan de 
två bruken. Dessa körslor kallades 
”knon”. I början av 1860- talet fanns 
i Lagfors tre hammare och fyra 
härdar med obegränsad smidesrätt, 
vilket innebar att allt smide då till-
verkades där på platsen.

Brukstiden i Lagfors fick mycket stor 
betydelse för hela Ljustorps socken . 
Bönderna fick nu för första gången 
litet inkomst från sina skogar genom 
att hugga och leverera kolved till de 
många och stora milor, som hölls i 
gång för att framställa kol till smed-
jorna. Kolare, körtorpare och hug-
gare fick också tjäna litet pengar, 
även om beloppen var ytterst små 
jämfört med våra dagars avlöningar. 
Bruksägarna tog hem varor och alla 
som arbetade i deras tjänst kunde få 
köpa vad de behövde vid bruket. 

Näringsfrihetslagen upphävdes 
1864 och därefter var det möjligt 
att bedriva handel även på lands-
bygden. Tidigare hade det varit 
förbjudet. Allt detta bidrog till att 
befolkningen i Lagfors ökade. När 
innevånareantalet var som störst,  
fanns där 325 personer. Men långt 
före handelstvångets upphävande 
började krav resas på bruksägarna, 
att de skulle låta bygga en kyrka i 
Lagfors likasom i Lögdö. Detta ledde 
så småningom till att den åttakan-
tiga kyrkan uppfördes under åren 
1772-1773 under brukspatron Mat-
tias Krapps tid. Däruppe på kullen 
kom de vattenkammade och upp-
sträckta smederna sedan att på sön-
dagarna hållas i Herrans tukt och 
förmaning, först av kapellpredikan-
ten på brukspatrons bekostnad och 
sedemera av prästen i Ljustorp. 

Det var alltså 1772, som brukspa-
tron Krapp begärde att få uppföra 
detta kapell i Lagfors. Som motive-
ring för anhållan framhöll han att 
också byarna ovanför Lagfors, ända 
upp till två mil därifrån, skulle få 
ökade möjligheter att komma till en 
kyrka. Prosten Bredberg i Ljustorp 
tillstyrkte och lämnade sitt bifall 
både till kyrkobygget och anläg-
gande av en begravningsplats. Och 
brukspatron försäkrade, att en nyin-
rättad predikotjänst där icke skulle 
minska löneförmånerna för kyrko-
herden i  Ljustorp, och han förbehöll 
sig dessutom rätten att själv utse 
innehavaren av den tjänsten. En 
årlig lön av 460 daler kopparmynt 
utlovades för den nya prästen. 

År 1773 kallades prästmannen Olaus 
Omnberg av brukspatron Krapp till 
predikant i Lagfors brukskapell. 
Han var född i Nordingrå 1738, 
blev student 1756 och präst 1769. 
Omnberg tjänstgjorde i Lagfors till 
1789, då han erhöll transport till en 
koministertjänst i Revsunds pasto-
rat. Han avled 1810. Efter Omnberg 
blev prästmannen Erik Rodling pre-
dikant i Lagfors. Hans öden efter 
den tjänsten är knutna till Tynderö 
församling. Lönevillkoren i Lagfors 
hade då förändrats. Rodling skulle 
få fri kost och kammare hos bruksä-
garna och en lön av 37 riksdaler och  
16 cent.

Forts. i nästa nummer
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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

Nymoget på
Tomat-Ås !!

Sommarens öppettider ons-sön:
Odling  9-19      Cafè Pomodoro  11-19

Stängt måndag och tisdag

Nu stora fina tomatplant 
För tidig skörd

Bokningar och frågor  Tel: 81050  Fax:81050

Barn Sumodräkter
För roliga kalas och klubbens säsongsavslutning

800:- / dygn
För frågor och bokning:
Kristin 070-314 89 29
Henrik 070-171 38 14

Vi har även sumo- och kängurudräkter 
med jätte boxningshandskar för vuxna.
                         Företaget innehar f-skattesedelwww.hyrsumo.se
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Aktiviteter  i Ljustorp maj- juli
 
   Maj
   Lör 23 Öppet Hus
 Hela Byn 

    Sön 24 kl. 11.00 
 Konfirmationsmässa 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 24 kl. 19-21 
 Vårens sista stickcafé 
 Ljustorps Trädgård 
 Humlans Slöjd

    Tis 26 kl 12.00 
 Utflykt 
 Bergeforsens IP 
 PRO

    Fre 29 kl. 11.00 
 Avslutning barnsång  
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

        Sön 31 kl. 11.00   
 Gudstjänst 
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling   

    Sön 31 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

     Juni                                                                           

     Mån 1 kl. 08.00 
 Mitt på dagenresa 
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

     Mån 1 kl. 18.30 
 Sångövning 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

     Tis 2 kl. 17.00 
 Studiebesök 
 Rundbackens kraftverk 
 Mjällådalens byalag

     Ons 3 kl. 19.00 
 Hemmamatch 
 Ljustorps IP 
 Lj. Idrottsförening

     Lör 6  kl.  
 Församlingsutflykt 
 Samling Betel 
 Lj. Baptistförsamling 
  
     Lör 6 kl. 18.00 
 Musik i sommarkväll 
 Ljustorps kyrka 
  
     Lör 6 kl. 19.00 
    Grillfest 
 Vargknösen 
 Ås/Lagfors byalag 

 
    Sön 7 kl. 8-21 
 Europaparlamentsval 
 Bygdegården 
 Europeiska Unionen

    Mån 8  
 Start Rökcirkel  
 Råkkåtan 
 Mjällådalens byalag

    Tis 9 kl.19.00 
 Föreningsstämma 
 Bygdegården 
 Lj. Sockenförening

     Tors 11 kl. 18.00 
 Skolavslutning 
 Ljustorps kyrka 
 Skolan

     Sön 14 kl. 16.00 
  Sommaravslutning 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling 

   15-19 juni 
 Sommarkollo för barn 
 Ljustorps IF m fl

     Ons 17 kl. 19.00 
 Hemmamatch 
 Ljustorps IP 
 Lj. Idrottsförening  

     Fre 19 kl. 13.00 
 Midsommarfirande 
 Hembygdsgården 
 Hembygdsföreningen

     Lör 20 kl. 18.00 
 Gudstjänst 
 Prästgårdsparken 
 Ljustorps församling

     Tis 23 kl. 8-10 
 Företagsfrukost 
 Bygdegården 
 Lj. Sockenförening 

     Ons 24 kl 19.00 
 Utbyte om turism vänort 
 Bygdegården

     Tor 25 kl 11.00 
 Säsongsstart Björkängen 
 Lj IF

     Fre 26 kl. 18.00 
 Österrikisk middag 
 Prästgårdsparken 
 Lj. Sockenförening     

     Lör 27 kl. 14.00 
 Hemmamatch 
 Ljustorps IP

     Sön 28 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Lagfors kyrka 
 Ljustorps församling

      
     Sön 28 kl. 16.00 
 Sommargudstjänst  
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

     Tis 30  
 Sommarresa 
 Anmälan 
 PRO

    Mån 29 Stoppdatum Lj. Bl

    Juli  

     Ons 1 kl. 19.00 
 Hemmamatch 
 Ljustorps IP 
 Lj. Idrottsförening    

      Sön 5 kl. 12.00 
 Gudstjänst 
 Hembygdsgården 
 Ljustorps församling

     Sön 5 kl. 12-15 
 Hembygdens dag 
 Hembygdsgården 
 Hembygdsföreningen

      Sön 12 kl 18 
 Hemligt mål 
 Samling Bygdegården 
 Centerherrarna

      Sön 19 kl. 18.00 
 Söndagsmässa 
 Ljustorps kyrka 
 Ljustorps församling

     Ons 24 kl. 18.00 
 Slåttanna 
 Hembygdsgården 
 Hembygdsförening

      25/26 juli Nästa Lj. Blad

      Sön 26 kl. 15.00 
 Gudstjänst 
 Laxsjön 
 Ljustorps församling  
    

     Regelbunden verksamhet

      Ons kl. 11.00 
 Boule 
 Ljustorps IP 
 Pro   

      Tor fom 21/5 kl 18.45 
 Bilbingo 
 Bygdegården  
 Lj IF  

      Fre kl. 18.00- 21.00 
 Fritidsgården 
 Sommarlov from v. 23  
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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

Boule!
Nu börjar vi spela ute nere vid IP i 

Ljustorp. Gamla som nya boulespelare 
hälsas välkomna

Vi spelar varje onsdag kl 11.00

Utflykt
26 maj  

Bergeforsens 
Idrottsplats 
Kl. 12.00

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

Sommarresa  
30 juni, info 

Alice Berg tel 57 96 04 
Barbro Sidén tel: 460 32

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.

Nästa  
medlemsmöte 

25 augusti kl 13.00 
Surströmming
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Ljustorps information
Telefonnummer

Ljustorp
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Rotsjö gård   0611-420 46
Idrottsplatsen  060-821 86 
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 
Kanotuth. Lj IF  0730-944 944 
Kanotuth. Bredsjön 070-218 80 69 
Björkängen/turist info 070-309 09 68

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
Bergeforsens camping 060-51 50 90

Öppettider

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

Ljustorps Trädgård, tom 30/6
Mån-Fre 9-18, Lö, Sön 9-14

Humlans Slöjd 
Tom 30/6 Mån-Fre 9-18 Lör-Sön 9-14 
From 1/7 Tors-Fre 11-17 Lör-Sön 11-14

Tomat-Ås och Café Pomodoro 
Butik ons-sön 9-19 Café ons-sön 11-19

Rotsjö Gård (gårdsmejeri,café,gårdsbutik) 
Juni-Augusti Ons 12-16,18-21  Lör& Sön 12-16

Biblioteket
Mån & Ons 17-19

Kansli IP
Mån- Fre 7.00- 13.30

Björkängen 
25/6-2/8 Tors-Fre 11-17 Lör-Sön 10-15

Pastorexpedition Ljustorp
Ons 10-12 
Övrig tid Pastorsexpedition Söråker

 

   
Extra insatt!

Företagsfrukost 
Företagarbesök & utbyte Obersdorf Österrike

Tisdag 23/6 kl. 8-10

Välkomna till  
Lögdö Herrgård

ALLA BARNS DAG 23/5 13.00-16.00
MIDSOMMARKONFERENS 19-21/6
VÅFFELKVÄLL sång&musik,  
                           tisdagar i juli, 19.00

Hyr ut stuga/rum! 
Vi behöver boende för turister. 060-824 13
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Sommarkollo  
i Ljustorp!

Vecka 25 
Ålder 7-12 år

Vi kommer att göra massor av 
roliga saker runt om i Ljustorp. 

Anmälan via blankett från skolan

Arrangörer: Ljustorps Fritidsgård, Idrottsföreningen, Ljustorps Församling, Green Eagles (Unga örnar)



Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...

Baptistförsamlingen 
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Ebbas lunchbar
Energiexperten
Entreprenör Timrå
Hofmann tandläkare 
Hyrsumo.se
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå

I balans 
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård 
Lögdö Herrgård
Martins Service
Mobila massören
Monicas
New Fashion
NL Maskinskydd & Service

Norrskog 
PN Montage
P.O´s Cykel och fiske
Rialp  
Rogsta Gård
Primaskog 
Remax Mäklarna
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik 
Sommarkollo
Stavre Grus
Söråker Motor Center 
Tomat-Ås
Träffpunkten


