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Annonser
Kontakta Kjell Rastberg, Mait Härén eller redaktionen på mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se
Om du eller någon du känner skulle vilja medverka
eller skriva i tidningen, så hör av dig. Vi vill gärna
täcka upp det mesta som händer i bygden, men tiden
räcker inte alltid till. Vi måste få ditt bidrag handskrivet eller i word med bilder separat, så klistrar vi in
där det passar. Vi förbehåller oss att rätta och redigera i materialet så att det passar in i tidningen.
Ansvarig utgivare
Niclas Andersson
tel: 0730-76 46 02
Medhjälpare
Lena Liljemark
Olof Ulander
Torsten Byström
Lill Wiklund
Tommy Klaar
Kjell Rastberg
Mait Härén

tel: 060-822 22
tel: 060-822 40
tel: 060-57 93 22
tel: 060-58 03 15
tel. 060-58 91 75
tel: 073-728 25 08
tel: 070-216 11 56

Gästskribent:
Berry Johnasson, naturskyddsföreningen

Ljustorps sockenförening
Solen värmer och livet leker...

Det är konstigt hur mycket lite sol betyder. Genast när våren annonserar sitt
antåg så blir man så otroligt mycket
mer positiv. Det som var en katastrof på
vintern är en bagatell till våren.

Samtidigt är det mycket som vi önskar
kunde färdigställas till sommaren. Vi
vill erbjuda guidepaket, skylta fram
sevärdheter, förbättra hemsidan mm.
Vi får se vad vi hinner.

I föreningen så är det omställningstid just nu. Vi har gått från att ha
anställda till att klara oss på ideellt
arbetande igen. Vi ideella skall hitta
rätt bland allt material som vi haft
personal som jobbat med fram till nu.
Vi i styrelsen tycker trots allt, att det
känns rätt att lägga inriktningen på
ideellt arbete igen. Det är det ideella
som är grunden i vår verksamhet och
det måste vara det som ...

Vi jobbar också mycket med delta
i Timrå kommuns förstudie till ett
leaderprojekt. Det är viktigt för oss i
Ljustorp att delta och vara aktiva i
det här arbetet, så mycket vi kan och
klarar av.

Våren går som vanligt alldeles för fort
och det är mycket man önskar att man
hann till sommaren. Vi jobbar just nu
tillsammans med Timrå kommun på
en specialturistbroschyr som erbjuder
en dagstur genom Ljustorp.

Samtidigt fortsätter vi med Folkhälsoarbete genom hälsogrupp, yoga och
vi startar upp gympa.
En fågel har viskat i vårt öra att
innan den här tidningen går i tryck
kommer Ljustorps Handel att bli
utsedd till månadens landsbygdsföretagare i Västernorrland. Stort grattis!

Styrelsen genom Lena Liljemark

Samarbete med Naturskyddsföreningen!
”Ljustorp - närmare naturen”
Vi är väldigt glada
för ett alldeles färskt
samarbete
med
Timrå naturskyddsförening som går
under arbetsnamnet
”Ljustorp - närmare
n a t u r e n ” .
Naturskyddsföreningen har ett ettårigt
projekt för att öka intresset för naturreservaten i Timrå. Vi kommer att
gå in som medarrangör för Ljustorps
naturreservat (Fageråsen, Örasjön
och StubbLisamon).
Tanken är att erbjuda ljustorpsbor,
hemvändare och andra intresserade
ett intressant utflyktspaket med den
kunniga guiden Elisabeth Nilsson.
Som en led i det här samarbetet
kommer Berry Johansson sekrete-

Styrelse 2007
Lena Liljemark, ordf
Niclas Andersson, v. ordf
Ulf Nilsson kassör
Lill Wiklund, sekr
Kjell Rastberg
Björn Andersson, suppl

Föreningen skall
verka för att skapa
de bästa förutsättningar för att leva
och bo i Ljustorp!

Årsavgift
Enskild: 75:Familj: 100:Organisation: 200:--------------------------

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

rare i Naturskyddsföreningen i Timrå,
att skriva artiklar om
Ljustorps naturreser- Ljustorps sockenförening
vat i Ljustorpsbladet Bygdekontoret, Öppom 110
861 93 Ljustorp
framöver. Den första
Tel: 060 - 824 13
artikeln finns med
Pg 86 11 24-6
redan i det här
Org.
Nr: 76 96 00-9476
numret, på sid 22,
sockenforening@ljustorp.se
där du kan läsa om
www.ljustorp.se/
Stubb-Lisamon.
Utflykterna till naturreservaten
kommer att genomföras:
14/6
2/8
6/9

Stubb-Lisamon
Örasjön-Storsvedjans
Fageråsen

sockenforening

Bygdekontoret
Mån-Fre: 9-19 (tillgängligt)
Boka tid för möte

Ljustorps Handel,
Öppom 110
Vid samtliga tillfällen sker samling
861 93 Ljustorp
vid Ljustorps handel klockan 10
Tel:060-824 13
för samåkning. Mer annonsering bygdekontoret@ljustorp.se
kommer närmare arrangemangen.
www.ljustorp.se/bygdekontoret

Stöd vår verksamhet, betala årsavgift!

www.ljustorp.se
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Landsbygdsriksdagen i Lycksele

En grupp från Ljustorp for iväg lååångt hemifrån för att förkovra sig

L

andsbygdsriksdagen genomförs av ”Hela Sverige ska leva”
vartannant år, och i år var den i
Lycksele.
Sockenföreningen skickade iväg tre
spanare på årets landsbygdsriksdag
för att utröna om det fanns någonting
där som kunde gagna Ljustorp. Det
var Niclas Andersson, Lill Wiklund
och Lena Liljemark som ”offrade”
sig för uppdraget. Med risk för att
uttråkas ihjäl på seminarier och liknande, utan tanke på sin egen hälsa
eller kvarlämnade familjemedlemmar som satt gråtande kvar hemma i
Ljustorp.
Landsbygdsriksdagen är tre dagar
med fullspäckat program, massor av
konferenser, seminarier, workshops,
utställning och diskussioner. Allt med
inriktning på att utveckla landsbygden, som ju vi i Ljustorp tillhör. Vi
har lyssnat på ministrar, statstjänstemän, vd:ar, journalister, författare,
entreprenörer, praktiker, komiker,
artister och forskare. ”You name it,
we heard them”.
Vad har vi lärt oss!
Bland de viktigaste vi har gjort är
att skaffa oss ett kontaktnät, som
vi kan använda i framtiden. Vi har
lärt oss vilka vi kan ringa till och ta
kontakt med.
Områden som speciellt intresserade
oss var: vindkraftverk, kooperativ
samverkan, hållbar utveckling, landsbygdsprogrammet och nya landsbygdspolitiken, hur vänder vi på
perspektiven, bättre medborgarservice på landsbygd via samhällskontor,
”ung i bushen” intressant förening för
unga landsbygdsbor, hur ska service
på landsbygd tryggas, småskalig produktion, hur behåller man kompetens på landsbygden, vindkraft,
företagande och entreprenörskap, hur
hitta finansiells system och investeringsmedel som är intresserade av
landsbygden, nya kartor på webben,

turismutveckling mm. Vi lärde oss
också att det finns ett svenskt ”hålindex” som används för att klassificera
svenska hålor av ungdomen, Ljustorp
klarade sig bra och blev klassificerat
som ren och charmig landsbygd, dvs
för litet för att ens bli en håla...
Vi lärde oss också att det är jobbigt
att vara på konferens. Mycket tid gick
åt till att vila och försöka smälta all
information vi fick till oss;)
Årets utvecklingsgrupp 2006
Under landsbygdsriksdagen fick
också Hans-Erik Näslund i egenskap
av ordförande i Docksta bordtennisklubb, motta pris för årets utvecklingsgrupp 2006.

Intervju Mats Odell
Kommun- och finansmarkandsminister
Vet du vad/var Ljustorp är?
Nej!
Vet du var/vad Timrå är?
Ja, Medelpad och Timrå Hockey
Varför är du här?
För att få en möjlighet att sätta mig
in i gesbygdsfrågor och se vad jag
kan göra för att hjälpa till. Landsbygden är viktig för att Sveriges
ska utvecklas. Jag vill hitta ett nytt
samröre med idella sektorn för att
förbättra levanadsmijlön på landsbygden.

-Det är alltid skojigt
att man uppmärksammar byagrupper
i landet och särskilt
kul är det naturligtvis när det är
bordtennisklubben i
Docksta,
berättar
Hans-Erik.

Har du ont om tid?
Internetboka när det passar dig

Våga vara vacker!
Vårgatan 21
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www.ljustorpshandel.se
Kom och avnjut en kopp kaffe i vår spelhörna

Köttbullar

39.90
Mammas, 1kg Scan
Ord pris 54.90

Färdigrätter,

Findus

2 för

49:Ord pris 65.80

Utökat sortiment
av naturgodis!
20 nya sorter från
Exotic snacs

Ortens potatis

6.90

/kg

Från Prästbordet i Ljustorp
Ord pris 9.90/kg

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 6/4 med reservation för slutförsäljning

Hyr fyrhjuling hos oss!
Niclas, Veronica , Jörgen och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

OMBUD FÖR

HEMSÄNDNING
Tel: 820 40
Leverans fredag förmiddag
Beställning senast torsdag

LEVERERAS
KOSTNADS FRITT

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
5

Åter en lyckad teater i Ljustorp
T

Hässja spelades på Bygdegården

isdagen den femte februari
var det dags för ett nytt gästspel
av Friteatern med Mats Nolemo
i spetsen på Ljustorps Bygdegård.
Mats hade med sig musikern Peter
Danielsson från Östersund. Föreställningen har namnet Hässja och
är en betraktelse i ord och musik
över det landskap som vi alla långsamt lägger bakom oss. Föreställningen har hämtat inspiration från
flera håll, men mest från Åke Smedbergs självbiografiska novellsamling
Hässja. Före föreställningen samtalade Mats Nolemo med Åke Smedbergs bror Staffan Smedberg, som
skulle se föreställningen för första
gången.

vid. Att bli en som barnen i
omgivningen kunde minnas och
berätta om för sina barn.

Föreställningen innehöll många
poänger, som lockade till skratt
men där fanns också många funderingar över
utvecklingen
på landsbygden och en hel
del melankoliska tankar
som fint förstärktes
av
musiken.
Mats
kom
också in på
den brist på
original som
han tyckte sig
uppleva. Han
berättade
i
jagform
om
”sina” försök
att bli ett original hemmaSkådespelaren Mats Nolemo läser ur Åke Smedbergs bok

En av besökarna, Staffan Smedberg,
satt så att han belystes under föreställningen och han såg verkligen ut
att leva med när det som måste ha
varit hans hemmiljö beskrevs.

Det kom 105 personer, som fick
sitta i en form av cafésittning med
dukade bord. Skådespelarna hade
scenen längs med ena långväggen.
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Bild från teaterföreställningen på Bygdegården

Mats läste några avsnitt ur Åkes
bok men för det mesta förhöll han
sig fritt till texten.

När föreställningen var slut reste
sig Tage Norgren, årets Timråbo
2005, och tackade för en underbar
föreställning och menade att den
som ville se teater skulle ta sig
till Ljustorp, det var där det hände
saker. En annan person kunde
berätta att platsen där boken Hässja
utspelade sig, Åkes och Staffans föräldrarhem, numera var i hans ägo
och att han förvaltade ”arvet”.
Förutom Ljustorpsbladet gjorde
Sundsvalls Tidning en fin artikel
på ett helt uppslag kring föreställningen.
Text och bild Olof Ulander

KANSLIET….
... på Ljustorps IF är bemannat av Vivianne, måndag och onsdag mellan
kl. 13.00-15.00. Marlene är under våren barnledig.
Nya telefontider för bokningar och andra ärenden är
vardagar, måndag till fredag mellan kl. 08.00-16.00, tel. 060-82186.
060 82186.
Det går också bra att maila till ljustorpsif@telia.com
Huvudstyrelse Ljustorps IF 2008.
Ordf. Tina T. Forslund
V.ordf. Staffan Eriksson
Torsten Byström, Mikael forslund, Jens Pettersson
supl. Fredrik Nyman, Tord Bårman, adjungerad kassör Marlene Lindström
Huvudstyrelsen har styrelsemöten: 2/4, 7/5, 4/6 och 2/7
Riktlinjer för Huvudstyrelsen i Ljustorps IF 2008.
*Styrelsen kommer att ha möten enligt fastlagt schema en gång i månaden, datum anslås på
idrottsplatsen och i Ljustorpsbladet.
*Om du som medlem i föreningen vill anmäla in frågeställning, kontaktar du ordföranden en vecka
innan utsatt styrelsemöte. Frågan kommer då med på dagordningen och kan behandlas av styrelsen.
*Fotbollen skall representeras vid varje styrelsemöte för att där ha budgetuppföljning, diskutera
verksamheten m.m. De kommer att ha en egen punkt på dagordningen.
Fotbollen kommer att representera flick– pojk– och herr lag , den eller de som deltar på
styrelsemötet kommer att informera vidare till de olika lagen i sektionen.
*Ovanstående ordningsfrågor har tillkommit eftersom vi numera inte har Christer Nyman i
föreningen och det krävs struktur för att möjliggöra fortsatt arbete.
*Styrelsen har beslutat att året 2008 skall gå i försiktighetens tecken, vi står inför en ny situation i
föreningen och det kommer att påverka framtiden. Det är viktigt att organisera och stärka föreningen
på ett säkert sätt.
*Huvudstyrelsen har fått i uppdrag av Fotbollssektionen att kalla samman till en arbetsgrupp som
skall utreda hur en eventuell omorganisation skall se ut. Arbetsgruppen välkomnar dej som är
intresserad av att delta i detta arbete, kontakta ordförande. Gruppen beräknas att starta sitt arbete i
början av april.

BILBINGO

Säsongstart
Kristi himmelsfärds dag 1/5

Ljustorps IF s MINNESFOND
Gåvor som skänks till denna fond går till
föreningens ungdomsverksamhet.
När Ni vill använda Er av denna fond så ring till
IF-kansli 060 82186.
Sätt in valfritt belopp på
postgiro 374020-6

dare
Se vi sering
n
anno

Ljustorps IF
Mellberg 149
86193 Ljustorp
tel. 060 82186 eller 82403
www.svenskidrott.se/y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com
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Medelpad Classic ski

46 kilometer skidåkning genom Ljustorps berg och dalar

D

Joakim Carlsson. De fyra första
körde hela 46 km loppet från Bredsjön till Bergeforsen. De övriga tre
körde 20 kilometer från Mellberg till
Bergeforsen.

Årets upplaga av Medelpad Classic
ski var för första gången flyttat två
veckor framåt. Ändringen av datum
beror enligt arrangörerna på den
dåliga snötillgången de senaste åren.
Tävlingen blev inställd 2007. Trots
flyttat datum var det nära att det
inte blev någon tävling även i år.
Dagarna innan togs det slutgiltiga
beslutet att köra tävlingen, genom
att dra om bansträckningen genom
Lögdö och till Bergeforsen.

Vinnare av herrarnas tävlingsklass i
år blev Gustaf Berglund från Åsarna
IK. Vinnare av damernas tävlingsklass blev Minna Bäckman från V&S
IF.

en 17 februari gick starten
för årets stora skidlopp på Bredsjöns is, två veckor senare än
vanligt.

Dagen för loppet var det 0-gradig på
morgonen och det blev plus grader
framåt dagen. Vissa solglimtar fick
vi uppleva efter banan, även om det
mest var molnigt.
Det blev 100 föranmälda, men det
blev drygt 188 startande i sex olika
klasser. Det har aldrig varit så
många direktanmälda vid starten.
Startanmälningslapparna tog slut,
berättar en glad funktionär.
Från Ljustorp IF genomfördes loppet
av John Eriksson, Niclas Bergfors,
Börje Lindström, Leif Forslund, Kristin Forsberg, Henrik forsberg och

Daniel Carlsson, som var ansvarig
från Ljustorps IF sida vid starten,
berättar att allt fungerade jättebra.
- Om loppet skulle gå eller inte var
osäkert in i det sista pga vädret,
berättar han. Problemet var en övergång över Ljustorpsån som inte
frös till, vilket sedermera ledde till
omdragning av spåret.
Tina T Forslund, Ljustorps IF ordförande, berättar att hon tycker att
det var en fantastisk upplevelse att
hjälpa till uppe vid starten i Bredsjön. - Jag har aldrig varit på en
skidtävling förut, så det var jättekul, säger Tina. Hon berättar att
tävlingen betyder mycket både för
för Ljustorps IF, skidsektionen men
också för hela bygden. - Det här
är ett av många arrangemang som
sätter Ljustorp på kartan, avslutar
Tina glatt.

Resultatlista:
Damer 46 km tävlingsklass
Minna Bäckman, plac 1
2.42.23
Herrar 46 km tävlingsklass
Gustaf Berglund, plac 1
1.54.34
John Eriksson, plac 6
2.07.23
Herrar 46 km motionsklass
Andreas Hamlund, plac 1 2.02.12
Niclas Bergfors, plac 16
2.40.33
Börje Lindström, plac 61 3.22.30
Leif Forslund, plac 71
3.26.18
Damer 20 km motionsklass
Helena Viklund, plac 1
1.01.46
Kristin Forsberg, plac 12 1.26.41
Herrar 20 km motionsklass
Oscar Stenvall, plac 1
0.56.56
Henrik Forsberg, plac 10 1.09.05
Joakim Carlsson, plac 12 1.10.49

..

Vi vill tacka publik, funktionärer, frivilliga,
åkare och sponsorer för årets tävling!
Bergeforsens SK och Ljustorps IF
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Fritidsgården Informerar
Öppettider

Innebandy

Alla fredagar 18-21
årskurs 1 och uppåt

Torsdagar
18-19
Gymnastiksalen

Årskurs 6 och uppåt
Fredagar jämn vecka

6 års till åk 6
Avslutning 24/4

Vi hade en härlig dag på Paradisbadet den 16 mars.
Vi var nästan 40 personer som for och fick en
toppendag!
Kom ihåg att du som vuxen gör skillnad för barnens
liv och välmående och i fritidsgårdens verksamhet.
Du är välkommen att hjälpa till, även om du inte har barn där!
Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, fritidsgård, kök, förråd och samlingslokaler. Här spelas
teater, hyrs för fester, arrangeras arobic, 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-fre 8-16 via kontakt med Vivianne Nyman 060-821 86

Välkommen att hyra Bygdegården

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Mellberg 149
861 93 Ljustorp
Postgiro 17 65 03 - 1
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com

TELEFONER:
Prisuppgifter och Bokning
mån-fre 8-16
tel 060-821 86
-----------------------------------Anläggning
Vaktmästare 070-28 83 147
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Skoteråkning i Ljustorp!

Familjedag i Stavregropen

D

en 16 februari
anordnade Timrå Snöskoterklubb ett härligt
familjearrangemang.
Vid 11-snåret började besökarna strömma in till
grusgropen för att gå en tipspromenad med några stationer där deltagarna bl a
fick prova att köra skoter
med pulka uppför en kulle
i skogen. Det flesta klarade
sig ganska bra. En nyttig
övning för alla.
Vid en annan station fick
besökarna köra skoter i slalombanan både framåt och
bakåt. En nyttig övning om
man råkar hamna på en
avskuren led ochdet inte går
att vända med skotern på

platsen, utan man måste
backa en bra bit.
Deltagarna fick också prova
på att köra och balansera
på en smal ”skoterled”. Även
det en övning som man
råkar ut för ganska ofta
efter våra leder idag. Barnen
fick tillfälle att köra miniskoter i en enklare slalombana samt kasta bollar i
”gubbens mun”.
Näst sista stationen var
hamburgergrillen och det
smakade väldigt gott. Vid
14.30 tiden var det dags att
gå igenom frågorna med de
rätta svaren och därefter den
trevliga cermenoin ”prisutdelning”.
Deltagarna var väldigt nöjda
med dagens övningar och
tyckte att det var en trevlig
dag. synd bara att solen
lyste med sin fråvaro och
det fanns plats för fler deltagare.
Text Ewa Åström bild
Ulf Byström

Skotergudstjänst vid Skinnen

D

Ljustorpsbälgarna
Ljustorpsbälgarna bjöd på
psalmspelandet och Tomas
Lindberg predikade för
besökarna.

Baptistförsamlingen
i
Ljustorp har skapat en
tradition att inbjuda till
skotergudstjänst vid Skinnenstugan varje vår, så
även i år.
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Efter gudstjänsten var det
dags för fika och grillad
korv. Det var ca 40 nöjda
besökare, trots lite halvgrinigt väder.

en 16 mars var
det dags för årets sedvanliga
skotergudstjänst vid Skinnen.

Skoterträff på Skälsjön

S

koterträffen på
Skälsjön börjar bli ett
stort
arrangemang,
vilket
borde
glädja
arrangörerna Widelake
och Trollrikets skoterklubbar.
Den 23 februari gick
arrangemanget av stapeln
för andra gången. Dagen
bjöd på en del sol, men
framförallt iskalla stormvindar. Många var det som
frös på isen och sökte lä
från den kylande vinden.
Försäljning på isen
Arrangörerna sålde hamburgare och anordnade
barnpimpeltävling. Dessutom fanns möjligheten för
besökarna att handla skoterkläder till billigare
priser än i butiken. Ett
mycket uppskattat inslag
var de brinnande eldstäderna som var utplacerade på isen, där man

kunde ställa sig och få lite
värme.
Många ljustorpare
Träffen drog, trots lite
dåligt
väder,
mellan
200-300 besökare och långt
över 100 skotrar. Arrangörerna sålde 250 hamburgare, vilket brukar vara
en bra besöksmätare. Isen
var full av skoteråkare
som grupperade sig i olika
klungor.
Många passade på att
”prova” vad skotern gick
för på den släta och skotervänliga isen.
Det var gott om besökare
från
Ljustorp,
vilket
kanske inte är så konstigt
när det ordnas en träff
inom ”socknen”. Det var
mångs skotrar som trängdes i skoterlederna till och
från Skälsjön den här dan.
Text och bild: Ljustorpsbladet

Ung pimplare söker lyckan i Skälsjön, trots hård blåst

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
I LJUSTORP
Centern och Centerkvinnorna har genomfört sina årsmöten och utsett sina styrelser för 2008:
Centerkvinnorna: Ordförande Ulla-Britt Ulander,
v ordförande Inger Andersson, sekreterare Åsa Magnusson, v sekreterare Marie Lundberg, kassör Karin Höglund, ledamöter Anne-Marie Byström och Britt Nylander.
Centeravdelningen: Ordförande Lennart Tjärnberg, v ordförande Niclas
Edén, kassör Björn Andersson, sekreterare Arne Öhgren, ersättare Johan
Sjöström och Bert-Ola Mattsson.
Söndagen den 3 februari bjöd Centeravdelningen på kaffe med semla i
Församlingshemmet efter högmässan. Det var styrelsen och vår allt i allo
Gunnar Höglund som hjälptes åt att ”tälja semla”. Årets version av semla,
med sin fyllning från hemligt recept, fick idel lovord från de omkring 30
gudstjänstbesökarna.
Lennart Tjärnberg
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Politiker tycker till!

3 snabba frågor till våra ledande kommunpolitiker

Ewa Lindstrand, kommunalråd

Hans-Erik Nordin, opp. råd

Jan Norberg, kommunalråd

Ljustorps viktigaste tillgång:
Naturen, livsmiljön och livskvalité

Ljustorps viktigaste tillgång:
Människorna i Ljustorp

Ljustorps viktigaste tillgång:
Engagerade människor

Viktigast i Timrå 2008
Centrumutvecklingen i Vivsta

Viktigast i Timrå 2008
Utveckling av ind. omr i Söråker

Viktigast i Timrå 2008
Tomtetablering och nybyggnation

Viktigast i Västernorrland
Beslut i regionfrågan

Viktigast i Västernorrland
Behålla flygplatsen

Viktigast i Västernorrland
Miljlöfrågan & hållbar utveckling

Vasaloppsåkare

Vardagshjältar ute i ”Fädrens spår”

V

asaloppet har varit!

I årets vasalopp fanns det som
vanligt med Ljustorpare i startfältet. Från Ljustorps IF fanns
sex anmälda åkare: Niclas
Bergfors, John Ericsson, Henrik
Forsberg, Leif Forslund (bilden
till vänster), Börje Lindström
och Sofie Persson.
John Eriksson slutade på en
hedrande 423 plats med en
åktid på 05:02:54, Henrik Forsberg kom på placering 2923
på tiden 06:33:06, Niclas Bergfors 4165 på tiden 07:08:53,
Börje Lindström 7052 på tiden
08:43:47 och Leif Forslund 7313
på tiden 08:55:40. Sofe Persson
fullföljde inte loppet.
Grattis på er!
Text: Ljustorpsbladet
Bild: Photomic

Familjenotiser
Nyfödda
Erik Alexander 14/2
52,5 cm och 3845 g
Föräldrar Lina Öberg
och Ola Thomasson
Anni Margareta 31/12
48 cm och 2840g
Föräldrar Helena och
Allan Karlström

Grattis!
Ola Larsson 50 år 28/3
Mait Härén 60 år 11/3
Bo Svensson 60 år 15/4
Gunnar Berglund 60 år 4/5
IngaMaj Perälä 70 år 29/5
Erik Stafeverin 70 år 17/3
BengtAllan Forzelius 80 år 20/1
Bengt Åström 90 år 19/5

Det har gått ut en enkät till slumpmässigt valda invånare i
Vi plockar våra uppgifter från STs
Timrå, för att förbättra brandskyddet. Snälla svara på den! barnannonser och www.birthday.se.

Ljustorps frivilliga brandkår!
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Vill du ha in notis skicka till
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Största sorteringen på
fiske och cykel i norrland.

P.O’s Cykel & Fiske AB
Kolvägen 20
852 29 Sundsvall
Tel: 060 - 66 63 33

Berge fotvård
Kvalificerad fotvård i egen regi
Tidbokning
060-57 92 05, 070-289 31 41

STAVRE
GRUS

Presentkort

Dipl fotterapeut Marie Wiklund
Berglundavägen 28
860 30 Sörberge
”Terasshuset”
www.bergefotvard.dinstudio.se

När det gäller grus
och matjord
Ring!
060-802 14
070-351 27 10
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Ljustorps minnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet.
Bild nr 10841
Bilden är tagen 1932 och visar elever
från Bredsjö skola som tillsammans
med sin lärare är på utflykt till
Bredsjöstugan på Norra Berget i
Sundsvall. Säkert ett stort äventyr
för de allra flesta av barnen. Bilden
gömmer fler bottnar än så. Det är
en försommardag med blommor på
stugväggen och några av pojkarna
verkar ha syrener i knapphålen. Alla
är säkert uppklädda i sina finaste
kläder. För en del av eleverna är
skolan slut, de har gått sina 6 år
i skolan. De äldsta är tretton år
gamla och beredda att gå ut i arbetslivet. De har klätt sig som de små
vuxna de är, de vill vara vuxna på
ett vuxet sätt. Jämför hur många
av dagens vuxna, som dröjer kvar
i kläder som hör tonåren till. Även
läraren visar ett engagemang och
stolthet i situationen. En bild med
stilla värdighet.
Personerna på bilden är från vänster
bakre raden: Britta Lindblom (Lind),

Engla Östman (Ulvinen), Ingeborg
Nyhle´n (Sjöström), Elsa Bredin
(Östman), Gustav Berg, Jonas Zellin,
Karl Ossian Attergård, Holger Persson, Stina Berglund (Sjödin), Valborg Persson och Dagmar Åkerlund

- alla från Bredsjön Sittande är:
Johan Östman, Fridolf Berg, Johan
Zellin, Sixten Englund, Evert Åkerdal och Emil Nyhle´n - alla från
Bredsjön

Inventering
Kom och hjälp till att
dokumentera verktyg,
redskap samt bagarstuga på Hembygdsgården 16/4 kl 19.00

Vi bjuder på fika!

Valborg
Hembygdsgården 30
april från kl 19.00

Vetranbilsutställning
24 maj kl 12-16
Vi serverar grillbuffé
Bild nr 11369
Bilden utstrålar en lugn pastoral
skönhet. Söndagsklädda människor
njuter av sällskapet och naturen,
som en målning av någon av
de franska impressionisterna. Vid
14

andra sidan av Bredsjön ser man
skolan, herrgården och stora öppna
ytor. Vid stranden ligger två roddbåtar som berättar hur man kommit
till platsen. Bilden har ställts till
förfogande av Nils-Erik Lindström,
vars farfar var skogsinspektor och

styrde på herrgården. Vi vet inte
vilka människorna på bilden är,
men de torde ha en koppling till
herrgården och fotografen är troligen Albin Lindström. Tidpunkten är
troligen tidigt 1920-tal.

Utkörning

Byggbutiken
i Timrå

Pellets 6 & 8 mm
Bra priser.
MARTINS SERVICE
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR

070-673 06 09

Nya öppettider
Mån—Fre 07-17
Lör-Sön
Stängt

Terminalvägen 6
861 36 Timrå
Tel: 060-571050
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Ljustorpsprofil 15
Gunnar Höglund, f. 370204
Ett känt porträtt med hemvist i
Slätt, här bor Gunnar med hustru
Karin (fd Ögren). Deras äktenskap
ingicks 1960. De har begåvats med
två söner, Sune (född 1959) och
Jan (född 1964). Därtill finns sex
barnbarn i åldrarna 1 till 21 år
i familjekretsen. Grabbarna med
sina familjer bor granngårds med
föräldrahemmet, och Jan har övertagit föräldrarnas jordbruksfastighet. Båda pojkarna arbetar inom
el-byggnadsbranschen, går följaktligen i faderns fotspår.
Gunnar föddes i Stavre i närheten
av nuvarande boende. Föräldrarna
Elsa och Albert Höglund hade som
nämnts jordbruk där mjölkkor, häst,
höns och får ingick. Gunnar var enda
barnet. 6 år i Åsängs skola och det
7:e i Mellbergs skola. Kommunikationsmedel cykel och spark.
Som första jobb anställdes han vid
Konsum i Stavreviken av dåvarande chefen Hamrin. 1952 när
han var 15 år tog Ernst Backlunds cykelverkstad i Bergeforsen,
hand om honom. Där stortrivdes

Gunnar och blev kvar i två år, med
undantag av ett kort gästspel vid
Lövuddens timmersortering. Kan
berättas att de tre kamrater, tonåringar från Stavre, som själva tog
initiativ att söka jobb där. Två blev
pinnpojkar vid kraftverkets byggnation i Bergeforsen, och Gunnar
blev kvar hos E Backlunds.
Genom utbildning vid Västermalms skola i sundsvall blev
Gunnar (1954) anställd vid Båkab.
Han blev företaget trogen i 45 år
fram till pension. Genom förkovran
och skicklighet avancerade han till
chef för Båkabs Lögdöanläggning.
Gunnar sprudlar av aktivitet.
Några av hans intressen är: jakt,
ledningen för den samrådsgrupp
som handhar jaktfrågan i länet,
sköter älgtidningen i Timrås
distrikt, omtyckt ordförande hos
Båkabs seniorer, med i kyrkorådet, revisor i Ljustorps IF (tidigare

ordförande), revisor hos LRF,
sköter ”färdtjänsten” för fiskare
och kanotister till Stavrecampen
vid Ljustorpsån. Skoterskjutsarna
med barn från särskolorna i Timrå
och Sundsvall årligen i mars är
omåttligt populära, då grillas det
vid kåtan på Vargmyra. Som funktionär förser Gunnar också skidåkarna i Medelpad Classic ski med
vätska. Skogslevnad och friluftsliv
tar för övrigt stor del av Gunnar
leverne och i mån av tid är han
också auktionist.
Gunnar äger tre veteranmotorcyklar: Husqvarna -38, Matcherls -46
och Yamaha -71. Dessutom äger
han två mopeder: en Framking och
en Cykelmaster. Med den förstnämnda avverkades en resa på 33
mil under förra sommaren tur och
retur Vålådalen och det klarade
Gunnar på en 5 liters tankning.
På makarna Höglunds mark finns
även en bagarstuga inrymd. Den
byggdes 1985 och ägs av 10 delägare i byn.
Lättsam och humoristisk blir han
omtyckt varhelst han dyker upp.
Har alltid en historia på lut och
inga svårigheter utan endast möjligheter ä ett motto som passar
perfekt för en man som Gunnar.

Torsten Byström

Stöd Ljustorpsbladet genom att betala in medlemsavgiften i Sockenföreningen. Enskild 75:-, familj 100:-, Organisation 200:-. Skriv
namn och årsavgift på talongen skicka in på PG 86 11 24-6

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel och klinker arbeten
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Bilder från verksamheten i Ljustorp

Kalender:
30/3 kl.18:00 Söndagsgudstjänst
Peter Persman, Agneta Granlöf
6/4 kl.11:00 Högmässa
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson
9/4 kl.19:00 Cafékväll med början i kyrkan,
därefter kaffe i församlingshemmet
Guldsmed Hans Ekman
Thord Hägglund, Agneta Granlöf,
Ljustorps kyrko- och hembygdskör
20/4 kl.11:00 Familjegudstjänst med barnkören
Thord Hägglund, Agneta Granlöf

Musikalkväll
Våra duktiga präster och
kantorer gjorde en mycket
lyckad och trevlig musikalafton i Ljustorps församlingshem.
Vi som hade förmånen att
lyssna till dem ser fram
emot fler tillfällen med
sång, musik och agerande.

26/4 Sångstund på Strandbo
Ljustorps kyrko- och hembygdskör. KKF bjuder på kaffe
27/4 kl.11:00 Söndagsgudstjänst
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
30/4 kl.20:00 Valborgsfirande vid hembygdsgården
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko- och hembygdskör
1/5 kl.08:00 Gökotta i sockenstugan, frukost i församlingshemmet
Peter Persman, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko- och hembygdskör
11/5 kl. 18:00 Musikgudstjänst
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson, Agneta Granlöf
25/5 kl. 18:00 Söndagsgudstjänst
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
26/5 Mitt på dagen resa

För kyrktaxi ring:
Ljustorps taxi 060820 37

1/6 kl. 11:00 Högmässa
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
6/6 kl. 18:00 Musik i sommarkväll med mingel i sockenstugan
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko- och hembygdskör
15/6 kl. 18:00 Söndagsgudstjänst
Peter Persman, Cecilia Nilsson
21/6 kl. 18:00 Gudstjänst i prästgårdsparken
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson
29/6 kl. 11:00 Gudstjänst vid hembygdsgården
Maria Ålander, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko- och hembygdskör
Med reservation för ändringar. Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

Sundsvalls guldsmedshistoria från 1665
Cafékvällen den 9 april kl 19:00 börjar i Ljustorps kyrka då guldsmed Hans Ekman kommer och berättar för oss om dels vårt eget
kyrksilver men också allmänt om guldsmedshistoria i Sundsvall.
Vi går ner till församlingshemmet och dricker kaffe
Notera kvällen i din almanacka!!
MITT PÅ DAGEN RESA
Den 26 maj åker vi på den traditionsenliga Mitt
på dagen resan som i år går till västra Medelpad
med ett besök i bland annat Borgsjö kyrka.
VÄLKOMMEN!

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

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: Månd - fred 10.00-12-00 Tel. 060-408 20
kh Peter Persman 060-408 21, 070 - 3138762
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljustorp
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Mjällådalens byalag

Bygdegården i Ljustorp
Lördag 19/4 kl 20.00

Vi har hemställt till Vägverket region Mitt
att se över den rådande trafiksituationen
och att överväga installation av fartkameror på utsatta ställen efter väg 331. Timrå
kommun stöder oss i vår ambition. NTF
kommer under våren att utföra trafikräkningar och hastighetsregistrering efter
väg 331.

RockaBilly + country
50-60 talskväll för alla åldrar
Underhållning med

Kranz & Kranz

I sedvanlig ordning arrangeras Valborgsmässoafton i Mjällå vid rökeriet. Byalaget
samverkar med insamling av brännbart
material som granris mm under vecka
17 och 18, före valborgsmässoafton. Öva
gärna på våra klassiska vårsånger.

Servering med kaffe + bröd ingår i priset.
smörgåsar, varmkorv, lotter och öl finns till
försäljning. Biljetter säljes som förköp på
Ljustorps Handel för 100 kronor

Alla hälsas välkomna att närvara vid brasan för att hälsa
våren välkommen. Brasan tänds
klockan 19.00

Country och
pubafton !
Bredsjöns byalag
Byalagets årsmöte hölls söndagen den 24/2 då årsmötet valde
följande styrelsemedlemmar.
Ordf Mats Jonsson
Vice ordf Jan Blomkvist
Kassör Ulrika Jonsson
Sekr Victoria Rosengren
Ledamöter: Eivor Millberg,
Mai-Britt
Millberg,
Ove
Andersson
Suppleanter: Ola Andersson,

Mjällådalens Byalag
Kjell Rastberg Ordförande

hemsida: http://www.ljustorp.se/bredsjon/
Emmy Söderberg
Den årliga Bredsjöangeln körs
i år lördagen den 29/3, samling på badstranden kl 09:30,
startskott kl 10:00.
På söndagar kl 15:30 gympas
det för fullt i byalokalen, ta
med en tia och kom! Ev
funderingar/frågor kontakta
Ulli 845 04 el Ewa 845 88.
Byalagets evenemangskommiteé anordnar även i år maj-

Maits garnhörna
Stick- och virkgarner
Tillbehör
Stickade mössor mm
Du hittar mig på Humlans slöjd
För frågor ring 070-216 11 56
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Försäljning av kaffe, läsk, lättöl, fikabröd
samt grillkorv med tillbehör.

brasa, korv, kaffe och kaka
nere vid badstranden.Brasan
tänds kl 20:00. Välkommen!
För frågor samt bokning av t ex
byalagets bastuudde vänligen
kontakta Kent Berg på mob
070-218 80 69. Besök gärna
vår hemsida:
http://www.ljustorp.se/
bredsjon/.
Styrelsen 2008 genom Victoria

Mobila massören!
Unna dig
vardagslyx...

Jag har också
presentkort

Liselotte Forsberg, dipl & cert massageterapet
Mobil: 070-266 89 81
Adress: Fuske 218, 861 93 Ljustorp
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå
Innehar F-Skattsedel

Baptistförsamlingen

Bike ’n
fire!
Sista april
30 april kl 19.00
Gospelkonsert, fikaförsäljning, brasa, fyrverkerier, korv, kvällsmöte med
biketema och bikestart
Brasan tänds ca 20.30

Årets hetaste ungdomssatsning
30/4 till 3/5

Valborgsfirande, gökotta, cykeltävling,
innebandycup, grillning mm
Talare Jonathan Mårtensson, Haga kyrkan
Anmäl dig och 3 polare till cykeltävlingen, men du kan
också anmäla dig ensam och då sätter vi ihop lag.
Utklädning ger ”feta” bonuspoäng i tävlingen!
Anmälan och info:
Henrik Nygren 070-170 89 60
henrik.nygren@hotmail.com
Sista anmälningsdag: sön 13/4
Från och med årskurs 7
Pris: 300:-/ person

Gökotta

www.ljustorp.se/betel/bike

1 maj kl 9.00
Samling vid infotavla för
Lövbergskyrkans arkeologistig
Medtag eget fika!
Vid väderfrågor ring Magnus 822 22

30 mar
6 april
20 april
26 april
27 april
30 april
1 maj
11 maj
18 maj

Kalender

11.00 Gudstjänst. Pred. Tomas Lindberg
18.00 Sånggudstjänst
14.00 Gudstjänst. Pred. Tomas Lindberg
18.00 Favoritsången, läsarsånger och psalmer
11.00 Gudstjänst. Pred. Rigmor Edelryd
19.00 Valborg och start bike´n Fly
09.00 Gökotta på Lövberget. Pred. Danel Ernvik
11.00 Gudstjänst med Dellenförsamlingen
14.00 Gudstjänst

Varje fredag kl 11 Babysång på Bygdegården
Varje fredag kl 20-22 W-ungdomssamling, samling på Betel

Alla är varmt välkomna att delta på våra arrangemang!
Ljustorps Baptistförsamling
Edsta 104, 861 93 Ljustorp
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44
Pastor: Tomas Lindberg: 070-621 96 21

PG 269356-2 BG 5355-1123

www.ljustorp.se/betel
e-post: betel@ljustorp.se
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Biblioteket

Telefon 070-191 65 10
Öppet
Måndag & Onsdag
17.00-19.00
Boktips nr. 1

BOKCAFÉ

Författare: Mia Eriksson
Titel: ”MIAS SYSTRAR ”
Veronika, Leila och Anette är alla
kvinnor som lever med misshandel och hot från män som dom
måste fly från till ett liv med
hemlig identitet.

7 april kl. 18.30
i
Ljustorps bibliotek

Mia Eriksson har tidigare skrivit
GÖMDA, ASYL OCH MIAS HEMLIGHET.

Jag bjuder på hembakat
till kaffet och massor av
nya böcker att prata om.

Mia fick en fristad i USA. Men
ända sedan hon tvingades gå
under jorden har hon stått i ständig kontakt medmedsystrar. Kvinnor likt Mia själv slåss för sin och
barnens överlevnad.I Sverige kan
de inte leva normalt. Därför beslutar sig Mia för att försöka hjälpa…

Välkomna

Boktips nr. 2
Författare: GregoryDavid Roberts
Titel: ” SHANTARAM”
Shantaram är Gregory David
Roberts egen berättelse från de
händelserika och omtumlande åren
som förrymd fånge i Bombays
undre värld. I ett av stadens slumområden öppnar han en sjukvårdsmottagning för att hjälpa de fattiga
och nödställda. Han arbetar för
maffian som pengatvättare och förfalskare av pass och han följer
med en expedition till Afghanistan
under ledning av maffialedaren
Abdel Khader Khan för att förse
mujaheddin med vapen i kampen
mot ryssarna. Han kastas i indiskt
fängelse och fårutstå svår tortyr
och svält. I den grönögda mystiska
Karla mötar han kärleken.

Välkomna till Biblioteket i Ljustorpsskolan, hälsningar Vivianne
Ur Byssfolke som utkom
1981 av NilsEric Sjödin

”Helmer”
”Pojken skô ha boll´n,
kom de ihôg”,
va de siste du sa
på dössbädd´n
här på Nordhem.
Dom som väka
trodd du yre.
Men tie däga
ättä dä du dött
komme ne ifrån sanatorie e paket åt mäg
vä´n brun en fotboll,
´n artanfältar,
som hetä NAGY.
Du hadd skrevä ättä´n
hit e Oscar Ahrén,
å jäg slapp spärkä
tidningspapärä
som va bônne ihop
vä snöra.
Hit tell oss
komme du
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Byssfolke

ättä spanska,
som tog bägge föräldra
dine.

Du vart som en kamrat
åt mäg, visste hur man
skull tippa systema,
täla om Degerfors
å lärd mäg spela
schack.
Du skratte gôtt
då du hadd stängt in
Tättar-Lenas jänta
här på lagårslofte.

Gubbarna från hemmet i
Röån skidras på dialekt

rälsbuss´n då man far
dittarn”, sa du.
Iblann komme du
himm
å va i lavä mäg,
sto i mål
då jäg skôt kanona
vä tidningspapärä.
Men en sommarkväll
då vi höll på slå
että bana,
feck pappa telefon.

Du sa vi skull gå dit tell
a då dä hadd vorte mörkare.

Du hadd vorte sämmer
å pappa å´n farbro
Sigfre vart kållä ättä.

Int visst jäg
va vi skull dit å gära
då, men jäg skratte
ilavä däg å sa: ”Ja, för
jämarn.”

”Vi kansk skull ta´n
bok vä oss” minns jäg
pappa sa.

Du geck å hoste
å for på Österås´n.
”Ingen mening
å lös tur å retur på

Å då kute jäg
in hit e kökssoffa
ônner kôdd´n
ättä ende boka jäg
hadde:
”Idrottsgrabben Tjobben har ordet”.

Men då jäg komme
kut´n ut
såg jäg
att pappa hadd bibla
te hanna.
Då geck jäg tebäka
vä min bok.
Dä vart na klater
vä gravplass´n
som pappa hadd vålt ut
åt däg.
Sä dom grov opp däg
å flytte däg
tell´n annen grav.
Dom fråge pappa
om han misstyckt
att dom hadd flytte däg.
”Nää”, sa pappa.
”Jäg ä sä gla
att ji inte flytte´n
mensch han levdä.”
Publicerat med tillstånd
av NilsEric Sjödin

Sjöströms Busstrafik
Lagfors
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

Jag tar hand om dina fötter!

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström
060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Birgitta Robertsson Leg fotterapeut
Klinik: Mariedal, Timrå
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker
070-533 17 92

Till Dig som vårdar och/eller stöttar
en anhörig eller vän i Timrå

Träffpunkten drivs kommunalt i samverkan med
primärvården, frivilligorganisationer och svenska
kyrkan. På träffpunkten finns kommunens anhörigkonsulent. Anhörigcenter skall fungera som
äldreomsorgens informationskanal till kommunmedborgarna. Lokalen är i Centrumhuset.

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

Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 070-656 98 31
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Under några nummer kommer Berry Johansson från Naturskyddsföreningen att presentera naturreservaten i Ljustorp. Det är
ett led i ett samarbete mellan oss som föreningar som utmynnar i ett antal gemensamma guidade utflykter till områdena.
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VÅRNYHETERNA BÖRJAR DROPPA IN!
DÄRFÖR BEHÖVER VI GÖRA PLATS I BUTIKEN

SKYNDA FYNDA!
MASSOR AV PLAGG FÖR

100:- 129:- OCH 150 :-

Den personliga butiken
Öppettider:
Vardagar 10.00 - 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Telefon 060-57 33 30
Köpmangatan 39, Timrå

Välkommen

Nära till fri parkering!

Butiken är fylld med
vårnyheter!

Foppatoffel
endast 100:Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

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

Välkommen!
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Ny bilddatabas

Tusentals äldre Ljustorpsbilder tillgängliga på internet

U

tvecklingen går framåt och
nu erbjuder Hembygdsföreningen oss att ta del av sitt fantastiska bildmaterial på webben.
Med ovanstående portalbild välkomnar Ljustorps Hembygdsförening och Länsmuseet besökaren på en
ny hemsida där knappt 2000 bilder
visas. Bilderna har samlats in av
hembygdsföreningen under många
år. Det har varit studiecirklar, gåvor
och ett aktivt uppsökande av människor med bildskatter. Bilderna har
besjälats dvs varje enskild bild har
beskrivits: när togs bilden, var togs
den, vilka är personerna och vad
ville man visa med bilden. Ibland
vill man visa att något invant ex att
en bro försvunnit, vilket kan vara
svårt att förstå för nutidens människor. Bilderna har efterhand digitaliserats och gjorts klara för digital
visning.
Dessa bilder har nu lästs in i en
databas, Theodor 3.0, som utvecklats av Länsmuseets Olle Burlin
för hembygdsrörelsen i Västernorrlands län. Inläsningen, som sista
länken i en lång kedja, har gjorts
av Dan Jonsson från Länsmuseet

24

och Olof Ulander som jobbat tillsammans under en period på ca 7 månader. En stor del av tiden har gått
åt till att verifiera namnen på de
avfotograferande personerna. Man
kommer långt med de datoriserade
register som släktforskarna ger ut
men man klarar inte alla namn. Det
stora lyftet för intresserade släkt och
bygdeforskare är att Olle utvecklat
en programanpassning av Theodor
till internet som nu är klar.
Klickbara bilder
Den som går in på Ljustorps Hembygdsförenings hemsida kan klicka
sig vidare till Bilddatabasen. Väl
inne i Bilddatabasen är sökmöjligheterna stora. Varje bild har försetts med sökord och man kan välja
ur en lista på använda sökord, ex
häst, flottning, tvätt och midsommar. Är man istället intresserad av
bilder från den egna byn så kan man
söka på byns namn eller kanske en
viss gård eller annan plats. Skulle
det finnas många bilder inom det
område som jag är intresserad av
kan man avgränsa sökandet i tiden,
t.ex. bilder från Mellbergs by mellan
1920 och 1930 med hästar. Det är
kanske lättare att tänka sig att man
letar efter bilder som en viss foto-

graf har tagit eller bilder som en
viss person finns med på. För den
som har släkt i Ljustorp kan bilddatabasen leda till många intressanta upptäckter. Skulle någon vilja
lämna kompletterande bildinformation eller ändra på någon uppgift
som man anser är felaktig går det bra
att skriva in sina synpunkter direkt
när man studerar bilden. Kombinationen av välbeskrivna bilder av
skiftande slag, mängden bilder och
sökmöjligheterna gör denna bilddatabas unik.
Gratis för alla med Internet
Bilder i sig berättar ofta intressanta
historier, med många bilder kan
en längre historia eller ett skeende
beskrivas. På Ljustorps Hembygdsförenings hemsida finns många kortare och nyligen införda också riktigt
långa berättelser , som ger en bild
av hur livet i Ljustorps förändrats
de sista 140 åren. Det är bara att ta
för sig - det är fritt fram för alla med
en internetansluten dator att titta
och läsa.
PS Bilden ovan har nummer 10577
och du kan läsa mer om den i
Bilddatabasen.DS.
Text och bild: Olof Ulander

Hökarvägen 16

• 2 takts Oljor
• Bromsbackar
• Variator remmar
• Vajrar
• Tändstift
• Elektriskt

Servar och reparerar
Alla märken
Reservdelar

MATJORD
KRANBILSTRANSPORTER

Snart är det dags att:
- Se över fågelholkarna och
kanske göra nya
- Kolla hur planteringarna
klarat sig över vintern
- Se över röjningsbehovet

Primaskog
finns alltid till er
hjälp!
Erik Håkansson
tel. 070-349 51 38
0692-101 00
erik.hakansson@primaskog.se

SANNA GRUS

Öppom 124, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-820 35 eller
070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Ljustorps första fotografer

Män och kvinnor som förevigat och bevarat historien

D

Gottfrid Norberg. Den
som vill studera vad de
olika fotograferna gjort
och som finns i Hembygdsföreningens samlingar kan gå in i
Bilddatabasen och söka
på fotografens namn.
Gottfrids vykort finns
också sammanställda
och
kommenterade
med andra Ljustorpsvykort under rubriken
Bildspel på Ljustorps
Hembygdsförenings
Hemsida. År 1914
flyttar Gottfrid till
Östersund, där han
fortsätter sin karriär
som fotograf under
namnet Ateljé Norden.

e allra första kända
fotografierna på Ljustorpare är från 1866. Vem
som tog dessa bilder vet
vi inget om men det är
troligt att det var företag i främst Sundsvall.
I boken ”Ljustorp Förr och
Nu del 2” finns en släktkrönika skriven av Lennart Engström som kastar
ljus över hur fotokunnandet spreds till Ljustorp.
OP Engström var först
Det är först 1895 som vi
känner till att en yrkesfotograf, Olof Petter Engström, etablerar sig i
Ljustorp. Olof Petter Engström föddes 1845 i
Ljustorp och flyttade till
Ytterhogdal där han så
småningom lärde sig fotografyrket av sina svågrar.
Efter en mindre lyckosam
etablering i Piteå kom han
1895 till Ljustorp. Det var
det året baptisterna blev
klara med kapellet i Edsta
och flyttade ur sina hyrda
lokaler i Mellberg som OP
kunde ta över och där starta
en fotoateljé.
Ett exempel på vad OP
åstadkom är Bild nr 10921
som visas här bredvid.
Bilden visar August Nordstrand, född 1870 och bosatt
i Björkom. Typsnittet på
texten ”OP Engström” på bilden
använde OP redan i sin verksamhet
i Piteå. Bilden bedöms vara tagen
1895 - 1896 då OP sedan bytte logotyp på sina bilder.
Många efterföljare
Enligt Greta Forsberg blev Erik
Näslund, född 1873 i Björkom, lärling hos OP. Gretas pappa, Gottfrid
Nygren född 1889, var skolkamrat
med OP:s son Leander (konstnären)
vilket kan ha gett säker information.
OP åtog sig också att driva den lanthandel, som låg i bottenvåningen
på huset där han bodde och hade
ateljé. Samverkan mellan OP och
Erik gick tydligen bra då de en
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Kvinnlig fotograf

tid från 1896/97, verkade under
ett gemensamt företagsnamn ”Engström & Näslund”. År 1900 gick handelsföretaget i konkurs och familjen
Engström flyttar till Sundsvall.
Erik Näslund fortsatte därefter
under eget namn ”Erik Näslund,
Ljustorp” men i folkräkningen 1900
kallar han sig själv torpare. Ett
tecken på att han inte såg fotograferandet som sin huvudsysselsättning.
Omkring 1910 träder en ny fotograf
fram och det är Gottfrid Norberg född
1891 i Slätt. Från hans verksamhet
i Ljustorp finns ett 10-tal utgivna
vykort men inga kända klassiska
porträttbilder. I artikeln om bilddatabasen visas en bild som tagits av

Ett tiotal år senare
kommer nästa kommersiella fotograf in på
arenan, det är Ester
Näslund född 1905 i
Öppom. Ester är kusin
till fotografen Erik Näslund. Ester fotograferar
till att börja med under
eget namn, men knyts
till företaget Maria
Kihlbaum. År 1940
flyttar
Ester
från
Ljustorp till Sundsvall
där hon fortsätter i fotografyrket och verkar
under namnet Kihlbaum resten av sitt liv.
De första kända amatörfotograferna
börjar verka i Ljustorp på 1910-talet.
I det bildmaterial som hembygdsföreningen disponerar är det några
fotografer som framträder tydligare
än andra.
Gottfrid Nygren, Lövberg
( 1889Det finns kvar pappersbilder som
har skannats in av Hembygdsföreningen och görs tillgängliga tillsammans med alla andra bilder.
Glasplåtarna vet vi har förstörts.
Fortsättning sid 28
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Bredsjömasten

fots Fotografer från sid 26

Den överklagan som legat hos
kammarrätten i Sundsvall angå- Albin Lindström, Bredsjön
ende ett beslut om bygglov för ( 1895-1954 )
radiomast och teknikbod på en
Albin fotograferade på glasplåtar fram
fastighet i Bredsjön är avgjort.
till dess att han lämnade Ljustorp
Kammarrätten konstaterar att 1925. Den verksamma perioden verkar
det inte finns sakliga skäl för att vara i slutet på 1910-talet fram till
ändra prejudicerande domar och 1925. Alla glasplåtar finns samlade
att det inte heller finns synner- hos släkten och har skannats av Hemliga skäl för överprövning.
bygdsföreningen och görs tillgängliga
tillsammans med alla andra bilder.
(Källa ST )

Ljustorpare konsul
Christina Biela Enberg, född
och uppvuxen i Ljustorp har
utnämnts till konsul i Lille,
Frankrike. Hon har bott i Frankrike i 15 år. Vi gratulerar!
(Källa ST)

Ljustorp ökar

Albert Wikman, Jällvik
(1896-1985)
Albert fotograferade på glasplåtar och
gjorde noggranna anteckningar om
varje bild. Han studerade till präst och
lämnade således Ljustorp tidigt. Den
verksamma perioden är 1910-talet.
På 1980-talet gjorde Hembygdsföreningen en utställning i samarbete med
Länsmuseet som stod för att göra
bilder från glasplåtarna. Länsmuseet
verkar inte ha behållit kopior men
Hembygdsföreningen har kvar sina
kopior som skannats och görs tillgängliga tillsammans med alla andra
bilder. Glasplåtarna finns kvar.

Ljustorp har under 2007 ökat
med 1 person till 1015 personer.
Det har fötts 17 barn och 10 personer har avlidit, vilket ger oss
ett födelseöverskott på 7 perso- Bror Berg, Uddefors
ner.
(1899-1991 )
Det har flyttat in 81 personer
och flyttat ut 91 personer, vilket Glasplåtarna har försvunnit från det
tyvärr ger ett flyttnetto på -10 uthus som de förvarades i och får
personer. Justering har skett räknas som förlorade. Det finns kvar en
hel del bilder från 1920 och 1930-talen
med +4 personer manuellt.
som har skannats in av Hembygdsför(Källa: SCB via Timrå kommun) eningen och görs tillgängliga tillsammans med alla andra bilder.

Vägproblem
Att vägarna är problematiska i
Ljustorp är ingen nyhet för os
som bor här. Den 28 februari
skrev Sundsvalls tidning om
väghållningen mellan Lögdö och
Lagfors. En bilist ansåg då att
det var för djupa spår i vägen,
spåren var då 6,5 cm djupa.

Valter Edén, Tuna
( 1906-1991 )
Det finns kvar pappersbilder som har

skannats in av Hembygdsföreningen
och görs tillgängliga tillsammans med
alla andra bilder. Det finns även kvar
glasplåtar som skannats av Anders
Nylander i Kovland. Den verksamma
tiden verkar vara från mitten av
1920-talet och fram mot 1950-talet.
Axel Östman, Bredsjön
(1918-1986)
Det finns kvar pappersbilder och
negativ som har skannats in av
Hembygdsföreningen och görs tillgängliga tillsammans med alla andra
bilder. Den verksamma tiden är
1930-1950tal.
Upptäckresande i vardagen
Flertalet av dessa tidiga fotografer såg
sig som upptäcktsresande i sin egen
vardag. Man dokumenterade vad man
gjorde på ett ambitiöst sätt. Ett
exempel är från familjen Östman
som bl a fotograferade de viktigaste
stegen i hur de byggde en kolmila,
se Ljustorps hembygdsförenings hemsida under Bilder. Ett annat exempel
är Albert Wikman som tog mycket
vackra bilder från höskörden.
Sammantaget ger alla dessa fotografer med sina bilder en mycket intressant inblick i en värld som inte längre
kan återskapas på annat sätt. Ett gott
exempel på detta är bilder från Högland som visar landskapsutvecklingen
under drygt 100 år. Det är bara att
hoppas att det kommer fram ännu mer
gamla bilder från fler fotografer som
kan ge fördjupade insikter om hur det
var en gång.
Text: Olof Ulander

Vägverket höll med, att det
var väl djupt, men hänvisar
till entreprenör och få klagomål
från boende.
Om vägverket får in klagomål
och kan konstatera att dessa
stämmer har man tre dygn på
sig att vidta åtgärder. Något vi
som bor här bör komma ihåg.
Anmäl in problem till Vägverket på telefon: 0771-24 24 24
(Källa: ST)
28

Porträtt av Ester Näslund, som ställts till förfogande av Sundsvalls museum.

Vår egen presentbutik på Humlegården
i centrala Ljustorp
Knivar
Vi har fått in fantastiska handgjorda
knivar av knivmakare Maria Sällström.
Hon gör fantastiska knivar med skaft
av björk, alm och med slidor av läder.

Hyr dopklänning
Hemsydd linneklänning med
blått eller rosa band, mössa
och jacka.
100:-/dygn
250:-/helg
Deposition på 500 :- som återbetalas vid återlämnande.
Tvättning sker av uthyraren.

Titta in på ett besök!
Vi vill alltid ha besökare, även
om du inte ska handla. Hälsa
på oss och ta en kopp kaffe!

Hemsida: www.humlansslojd.se

Öppettider
Lör - sön 11-15
och ons 17-19
Övrig tid jour: ring Mait 070-216 11 56
eller Vivianne 070-298 31 84

Stickcafé: den 30 mars, 27

april och 25 maj klockan 19-21.
Avgift 25 :-inkl fika
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Påskspel

D

Skolbarn på besök i Ljustorps kyrka inför påsken
tar Agneta.

en 18:e mars några dagar
före påsklovet, var det dags för
årets påskspel i Ljustorps Kyrka.

Det är medlemmar
ur kyrkokör, kyrkoråd och personal
Påskspelet i Ljustorp spelas för 4: som ställer upp och
e gången för skolbarnen och det är agerar i spelet. Med
Agneta Granlöf som är initiativtagare är även ponnyn
och motor i projektet. - Jag ville att Bilbo, för dagen förskolbarnen skulle få uppleva både klädd till åsnan
julen och påsken på ett speciellt sätt. som Jesus rider på
Barnen tycker om pjäser och påsken under Palmsöndaär ju kyrkans viktigaste högtid, berät- gen. Kyrkoherde
Peter
Persman
agerar berättare
Bilbo, en av under spelet.
de populäraste
”skådespelarna”,
för dagen
förklädd
till åsna,
omringades
av barn
efter påskspelets slut.

Tidsmaskin
Programmet börjar
Vakten, MatsIngvar Perälä, flyr i skräck efter att ängeln, Inger
med att barnen får Andersson, kommer till klippgraven.
resa i tidsmaskin
för att föras 2000 år tillbaka i tiden.. Efter spelet bjuds barnen på korv
tidsmaskinen startar och viner och och saft utanför kyrkan av Karin och
låter som vind och åska på vinden av Gunnar Höglund. Det är idel glada
ansikten som rusar ut ur kyrkan för
ett gammalt hus.
att klappa på Bilbo en stund.

Barnskidtävling

Avslutning på årets skidskola på hembygdsgården

S

öndagen den 15 mars var det
årets avslutning på skidskolan.
Det skedde som vanligt uppe på
lägderna kring vår vackra hembygdsgård.
Skidskolan och skidträningen är ett
viktigt inslag i Ljustorp och för
barnen under vintern. Varje måndag
under den snörika perioden har man
åkt tillsammans vid elljusspåret i
Ljustorp.
Årets avslutningstävling sammanföll med Fritidsgårdens resa till
Paradisbadet, vilket gjorde att det
var förre än vanligt som var med.
Det var 11 av 25 skidskolebarn som
deltog i tävlingen och alla gjorde
sitt yttersta på banan. Upp till 6
år kördes en bana på 300 meter,
mellan 7-8, en bana på 600 meter
och därefter körde de större barnen
en bana på 900 meter. Från 9 års
ålder genomförs tidtagning.
Resultatlista
Vinnare i flickor 9-10 år blev Juliet
Wänglund på 7 minuter, 40 sekun30

Axel Englund ger järnet för att få en bra tid i mål, vilket han också fick!

der, vinnare i pojkar 9-10 år blev
Axel Englund på 4 minuter, 58 sekunder, vinnare i pojkar 11-12 år blev
Olle Liljemark på 5 minuter, 10 sekunder. Alla tävlande gjorde mycket
bra ifrån sig och fick både diplom
och pokal.

Efter loppet bjöds alla barn på våfflor
och saft och alla föräldrar kunde fika
inne på Hembygdsgården. Våfflorna
smakade mycket bra efter trevligt
umgänge i friska luften. Vi tackar
Skidsektionen och Hembygdsföreningen för ett trevlig arrangemang.

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

Fastighetsmäklare
Ann Rydell Hall
070-461 08 45

Timrå
Ryds Glas
Glasmästeri
i Timrå AB AB

Mäklarna
Köpmangatan 18 TIMRÅ

Tel: 57 33 90

Närmare än någon annan.

Bilrutor och
glasreparationer
Stenskottlagning

Öppet 7.00-16.30
Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20

Telefon 060-416 56
www.dina.se/timraorten
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Leader i Timrå

L

Landsbygdsutveckling underifrån startad i Timrå kommun

eader är ett begrepp som vissa
har hört sig trötta på och andra
inte ens vet vad det är. Nu har i
alla fall verkligheten nått till Timrå
och man undersöker förutsättningarna för att starta ett Leaderområde
i Timrå kommun.
Leader är en metod för landsbygdsutveckling inom EU som bygger på samverkan
mellan ideell, privat och offentlig sektor.
Hela konceptet bygger på att man ska ha
ett underifrån perspektiv, med vilket man
menar att föreningar, individer och företag ska bestämma och styra processen.

om vad man ser som styrkor respektive
svagheter både i sitt område och i kommunen som helhet. Dessutom tittar man på
vilka yttre hot och möjligheter som påverkar. Man går också igenom och tittar
på möjliga idéer och projekt som skulle
kunna drivas i Leaderprojektet. Eftersom programmet gäller fram till 2013, så
innebär det att det arbete som görs i förstudien kommer att ligga till grund för
strategin under hela den perioden.

Just nu håller Timrå kommun på med
en förstudie för att eventuellt starta ett
Leaderområde i Timrå. Förstudien ägs
av Timrå kommun och projektledare är
Hans-Erik Näslund från Docksta. Programmet gäller till år 2013. Förstudien
planeras att vara färdig före sommaren
för att eventuellt starta upp ett projekt
till hösten.

Hittills har man i förstudien genomfört
mötesomgång 1, vilket innebär en grundläggande inventering. Det har varit fyra
träffar i Ljustorp, Söråker, Bergeforsen
och Vivsta. Nu går man vidare till mötesomgång 2, som innebär att man granskar det som kommit fram och finjusterar.
Möten kommer att hållas i Ljustorp 14
april, Söråker 21 april och Vivsta 17 april.
Som sista åtgärd ska man ha ett remissmöte på Bergeforsparken den 5 maj, där
alla får ha synpunkter på den slutliga
produkten som kommit fram under alla
dessa möten.

Underifrånperspektiv

Trepartnerskap

I förstudien är man ute på olika orter i
kommunen och ber bygdens invånare tala

När Leaderområdet så småningom är
startat är det en egen ideell förening som
bygger på ett trepartnerskap mellan all-

männa intressen (kommun mm), föreningsliv och företag. Föreningen kommer
att ha en egen budget på ca 1 Mkr per år.
Än är det ekonomiska långt ifrån klart, så
summan får ses som en riktlinje. Dessa
pengar ska sedan fördelas av förening på
projektansökning gällande landsbygdsutveckling.
Ansökningar
När man söker ett projekt ska det dels
uppfylla kriterierna som kommer att bli
uppställda, det ska uppfylla kraven som
finns inom Leader. Den sökande måste
skjuta till 30 % i egna medel. Men dessa
30% kan skjutas till i form av ideellt
arbete, om man inte har kontanta medel.
Ekonomin till Leaderområdet kommer
från kommunen, EU- pengar, statliga
medel och privat finansiering.
Varför har man då det här? Tanken är att
skapa ett enklare sätt för framförallt föreningar att hitta pengar för att driva egna
landsbygdsutvecklingsprojekt. Det är inga
stora pengar det handlar om, utan det ger
små lokala möjligheter att stödja just lokala
initiativ.
För mer info se. www.leadertimra.se

”Håkki”

Ett annorlunda perspektiv på att bo på landet

I

Ljungaverk är centralt

bland träffar man på saker eller
personer som gör en extra glad
längst inne i själen, så känns det när
man har lyssnat på Håkan ”Håkki”
Eriksson. Han har ett uppfriskande
ovanligt perspektiv på livet och framförallt livet på landet.

- Jag vill vända på begreppen. Ljungaverk
är centralt om man bor i Ljungaverk, då är
Stockholm ocentralt. Våra T-shirts kostar
220 i Ljungaverk, 500 i Oslo och 300 i
Trondheim. Ju större stad, desto högre
pris. Det är logiskt, för det ska alltid löna
sig att åka till landsbygden.

Tomas ”Håkki” Eriksson är komiker,
konstnär, företagare mm och han bor i
Ljungaverk. Ja, ni läste rätt. Vi tänker
skriva om någon som bor utanför Ljustorp
för en gångs skull. Varför Håkki får den
äran är för att han genom mängder av
aktiviteter lyfter fram och hedrar alla
människor på landet. Han vill att vi ska
vara stolta över att vara ”lantisar”. Han
gör vår livsstil till nutidskonst.

Alltihopa startade med att fabriken i Ljungaverk lades ner. Då reagerade karaktären
”Håkki” och tryckte upp en T-shirt där
han protesterade. ”Håkki” sydde T-shirtarna hemma i Ljungaverk och sålde dem
i Norge. Tanken var att skapa ett överskott på försäljningen som skulle gå tillbaka till Ljungaverk. Det blev en succé i
Norge. Det har skrivits spaltmeter om projektet, gjorts 3 dokumentärfilmer och man
har idag tryckt upp hela 350 olika tryck på
tröjorna. Företaget säljer 10 000 T-shirts
per år. Och vinsten går tillbaka till byn!

Förälskad i sin bygd
”Håkki” är en karaktär som bygger mycket
på Tomas Eriksson själv och karaktären
skapades för att åskådliggöra den traditionella lantisbon på ett humoristiskt, men
varmt sätt. - Jag är förälskad i min bygd
och människorna som bor där, berättar
Tomas. - Drivkraften kom när jag insåg att
jag tyckte att det var genant att komma
från Ljungaverk. När folk frågade varifrån jag kom, så sa jag Sundsvall, och jag
gillar inte ens Sundsvall. Då insåg jag att
vi på landsbygden alltid har nervärderat
oss själva.
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Tomas Eriksson har arbetat med mängder av konstprojekt genom åren. Han är
i grunden utbildad på konsthögskola och
jobbar med olika uttryckssätt. - Jag är
dansbandsdiscjockey på äldreboenden, jag
har drivit ett projekt som heter ”Berättarboden” där jag samlat in historier från
landsbygden runt Ånge, jag jobbar med ett
hockeyprojekt på hockeygymnasiet i Örnsköldsvik, jag har tillsammans med kompisar drivit projektet ”Håkki” som handlar
om T-shirt produktion och jag jobbar som
stå-upp komiker i Norge.

- Jag är en bakåtsträvare, berättar Tomas
”Håkki” Eriksson, en bakåtsträvare som
gillar gammal dansbandsmusik, raggarkultur och äldre människor. Dom äldre
representerar en fantastisk informationsbank. Dom har levt i en otrolig utvecklingsperiod. Jag tycker att det är intressant
att se saker från andra perspektiv och
inte ta invanda synsätt för givna, avslutar
Tomas.
Foto: www.haakki.com

En aning personligare
Begravningsbyrån med det personliga
engagemanget finns för Dig alla dagar.
Vi finns på kontoret vardagar kl 9-16 och
vi har jour kvällar och helger så Du når oss
även då, om du behöver hjälp vid ett dödsfall.
Välkommen önskar
Robert

Inger

Torbjörn

I balans
Gunilla Nordvall
Aromamassage
= örtterapeutisk massage
Medicinalväxter i oljeform används i massagen
vilket ger en djupare effekt i avslappningen, mentalt och fysiskt. Återhämtning för kropp och själ!

Öronakupunktur
Öronljusbehandling
Med omtanke i minsta detalj!
______________________________________

Hässjö Begravningsbyrå
Köpmangatan 38 i Timrå
Tel. 060-400 63 gäller även kvällar och helger
www.ringabyraer.se
www.agendabegravningsbyra.se
Av SBF auktoriserad begravningsbyrå

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
Terminalvägen 16, Timrå · www.i-balans.se

Behöver Du en

TANDLÄKARE?
Ring oss på Mellangatan 12 i Timrå och boka tid.

060-574424

Vi utför bland annat:
- Akut tandvård
- Implantatbehandling
- Estetisk tandvård
Vi har specialister knutna till vår verksamhet
Anslutna till Försäkringskassan

Anders Nigard Tandläkartjänst AB
Anders Nigard Leg. tandläkare
Mellangatan 12 861 32 TIMRÅ
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Aktiviteter i Ljustorp mars-maj
Mars
Lör 29 kl 10.00
Bredsjöangeln
Bredsjö byalag
Sön 30 kl 11.00
Gudstjänst
Betel
Sön 30 kl 18.00
Gudstjänst
Lj Kyrka
Sön 30 kl 19.00
Stickcafé
Humlans slöjd
Mån 31 kl 17.00
Kommunfullmäktige
Bygdegården

April
Sön 6 kl 11.00
Högmässa
Ljustorps kyrka
Sön 6 kl 18.00

Sånggudstjänst
Betel
Mån 7 kl 18.30
Bokcafé
Biblioteket
Ons 9 kl 19.00
Cafékväll
Församlingshemmet
Lj. församling
Mån 14 kl 19.00
Leadermöte
Bygdegården
Timrå kommun
Tis 15 kl 13.00
PRO medlemsmöte
Bygdegården
Ons 16 kl 19.00
Inventering
Hembygdsgården
Lör 19 kl 20.00
Country & pubkväll
Bygdegården
Sön 20 kl 11.00
Familjegudstjänst
Lj kyrka
Sön 20 kl 14.00
Gudstjänst
Betel
Sön 20 kl 16.00
Årsmöte Sockenf
Bygdegården
Tis 22 kl 10.00
Modevisning
Bygdegården
Centerkvinnorna
Lör 26 kl 18.00
Favoritsången
Betel

Sön 27 kl 11.00
Gudstjänst
Betel
Sön 27 kl 11.00
Gudstjänst
Lj kyrka
Sön 27 kl 19.00
Stickcafé
Humlan
Ons 30 kl 19.00
Valborgsfirande
Betel
Hembygdsgården
Rökkåtan Mjällå
Ons 30 kl 20.00
Valborsfirande
Bredsjön

Maj
Tor 1 Stoppdatum Lj blad
Tor 1 kl 08.00
Gökotta
Sockenstugan
Lj församling
Tor 1 kl 09.00
Gökotta
Lövberget
Betel
Tor 1
Premiär bilbingo
Bygdegården
Ons 7 kl 11.00
Säsongstart Boule
Boulebanan
PRO
Fre 9 kl 19.00
Ljustorps IF- Matfors IF
Ljustorps IP
Sön 11 kl 11.00
Gudstjänst
Betel
Sön 11 kl 18.00
Musikgudstjänst
Lj kyrka
Sön 18 kl 14.00
Gudstjänst
Betel
Tis 20
Centerkvinnomöte
Tis 20
PRO utflykt
Lör 24 kl 12
Veteranbilsutställning
Hembygdsgården
Hembygdsför.

Regelbunden
verksamhet
Tis kl 10-12
Öppet kyrkis
Församlingshemmet
Lj församling
Ons kl 11.00 fom 7/5
Boule
Boulebanan
PRO
Tor kl 18-19 tom 24/4
Innebandy, barn
Gymnastiksalen
Fritidsgården
Tor kl 18.45 fom 1/5
Bilbingo
Bygdegården
Ljustorps IF
Tor kl 20.00
Viktgruppen
Bygdegården
Sockenföreningen
Fre kl 11.00
Babysång
Bygdegården
Baptistförsamlingen
Fre kl 18-21
Fritidsgården
Alla v åk 1-6
Jämna v åk 6 - uppåt
Fre kl 20-22
W - ungdomssamling
Samling Betel
Batistförsamlingen
Sön kl 15.30
Gympa
Byalokalen Bredsjön
Byalaget
Sön kl 18.30
Poweryoga
Gymnastiksalen
Sockenföreningen
Vill ni se era aktiviteter här?
ljustorpsbladet@ljustorp.se

www.ljustorpsbladet.se
Ny webbsida för vår tidning
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Sön 25 kl 18.00
Gudstjänst
Lj kyrka
Sön 25 kl 18.00
Gudstjänst
Betel
Sön 25 kl 19.00
Stickcafé
Humlan
Mån 26
Mitt på dagen resa
Lj församling

För aktuell info se
www.ulander.com/
ljustorp, under aktiviteter

Höglandsbodarnas
Jord & Skog
Fordons smörjmedel
Beställ oljan hos oss
”Norsk Hydro”

Borstlist

för dina portar

Aluminiumhållare
För borstlist
Höjd
12
15
17
30
45
60
60
90

br
5
5
5
5
5
5
8
8

längd
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000

Skenbr
5
5
8
8

längd
3000
2000
1000
1000

typ
A
B
A
B

Handrengöring
”Tufanega Superega”

Ask-Dammsugare
En Cadillac bland
askdammsugarna
”Couger”
Snygg design och en kraftfull motor.
Suger upp aska, varm som kall,
från både pellets- och vedspisar,
dörrar i spannmålskaminer,
den öppna spisen och
utegrillen m.m.

Bra för oljiga
händer i verksta’n och i
jordbruket

Egen verkstad

med svarvning och fräsning

Intresserad?
Ring:
Kenneth Sällström
Tel: 070 - 31 66 962
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Ljustorps information
Telefonnummer

Öppettider

Ljustorp

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

Ljustorps Handel
Ljustorps Trädgård
TomatÅs
Ljustorps Taxi
Rotsjö gård
Idrottsplatsen

060-820 40
060-820 49
060-810 50
060-820 37
070-310 13 69
060-824 03
060-821 86
Bygdegården bokning
060-824 03
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
Sjukanmälan Lj. Skola
Fritids
Rektor Lj. Arne Perming
Ala skola
Sjukanmälan Ala
Sörberge skola
Sjukanmälan Sörberge
Ljustorps förskola

060-821 47
060-401 65
060-821 47
070-312 84 23
060-414 20
060-401 65
060-16 32 37
060-16 32 42
060-821 38

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage)
Ljustorps Taxi
Din Tur, kundtjänst

070-325 76 90
070-288 47 46
070-247 14 14
0771-100 110

Bergeforsens camping

Humlans Slöjd
Lör-Sön 11-15, Ons 17-19
Biblioteket
Mån & Ons 17-19
Bygdekontoret
Ring och boka tid för möte
Kansli IP
Mån & ons 13-15
Pastorexpedition Ljustorp
Ons 10-12
Övrig tid Pastorsexpedition Söråker

Gympa
Bodylow med Maria Lif
Måndagar 19.00 med start 7/4
Bygdegården
Arrangör: Timrå Hälsostudio

Årsmöte Sockenföreningen

Allmänt
Söråkers Folkets Hus
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset
Apotek
Försäkringskassa
Veterinär Timrå
Timrå Kommun
Timrå badhus
Arbetsförmedlingen
Postutlämning Timrå
Polisen Timrå
Länsstyrelsen
Färdtjänst
Pastorsexpeditionen

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

060-400 73
060-464 00
060-18 10 00
0771-45 04 50
0771-52 40 22
060-58 05 25
060-16 31 00
060-16 32 00
0771-41 64 16
060-57 34 31
060-59 21 60
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20
060-822 70
060-51 50 90

Sön 20/4 kl 16.00

Favoritsången
26 april kl 18.00
Betel kapell
Kom och spela och sjung läsarsånger och
psalmer med oss. Rösta fram din favorit.
Fika och umgänge ingår!
Arr: Ljustorps Baptistförsamling
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Ljustorp
Utflykt
20/5

Medlemsmöte
15/4 kl 13.00
Bygdegården

Torsdagen den 10 april avslutning för
trafikcirkeln på Bygdegården kl 11.00

Hemlagad husmanskost,
även för avhämtning
Smörgåstårtor

Boule

Catering för alla tillfällen

2/4 sista gången med inneboulen i
Skönsberg kl 12.00
Uteboule startar onsdag 7/5, om
vädret tillåter, på Boulbanan vid
Ljustorps IP kl 11.00

Öppet:
mån-fre 10.30-13.30
minst 2 dagens rätt

Nya medlemmar hälsas hjärtligt
välkomna! Ring Harriet 824 21,
070-671 17 03

37

Leadermöten i Timrå
- landsbygdsutveckling Omgång 2
Ljustorp, mån 14/4 klockan 19.00
Viviansborg, tors 17/4 kl 19.00
Söråkers FH, mån 21/4 kl 19.00
Remissmöte
Bergeforsparken, mån 5/5 kl 19.00
www.leadertimra.se

GLAS * MONTAGE * SOLSKYDD

Just nu erbjudande på markiser,
se hemsida
ROBERT LINDGREN SÖRBERGE
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360
www.rialp.se

Låga omkostnader ger bra priser.
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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

Numrets ”Lövbergare”

Turista hemma! - ”Gå på tur”-

F

jällvärlden kan ”slänga sig i
väggen”. I Ljustorp finns ett turspår som mycket väl kan mäta
sig med skidåkning på fjällen.
Vintertid har vi Ljustorpsbor många
möjligheter att åka skidor. Vi har
elljusspåret om man vill åka på
kvällarna och vi har ett fantastiskt
dagspår från Ås till Edsåker.
Det är skidsektionen som håller
delar av Medelpad Classicspåret
öppet som dagspår för skidåkare, i
den mån man hinner. Spåret körs
som regel upp varje fredag, så att
det går att åka i på helgerna.

Spåret går genom Ljustorps dalar
och kullar och går att kliva på, på
många ställen. Spåret är ca 2 mil
långt och ger en fantastisk utflykt.
Det finns massor av smultronställen som passar för att sitta i ”solgasset” och fika.
Du kan välja en lämplig sträcka,
sätta fikaryggsäcken på ryggen, ta
på solglasögonen och ge dig iväg. Ta
dig fram i sakta mak och njut av vår
fantastiska natur och utsikt.
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Returadress:

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

B

Föreningstidning

”Vinterutflykt i Ljustorps vackra natur” Foto: Lena Liljemark

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Bergeforsens maskin
Berge Fotvård
Bolagsbolaget
Bygdegårdsföreningen
B.K Skomakar´n
Byggbutiken
Callans Trä
Country & pubafton
Danielssons byggare
Dina försäkringar
EAB
Ebbas lunchbar
Energiexperten

Hoffmans tandläkare
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Höglandsb jord & skog
I balans
Ljustorps centeravd
Ljustorps Handel
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lögdö kanot
Maits garnhörna
Martins service
Medelpad Classic ski

Mobila massören
Monicas
New Fashion
Nigard Tandläkare
PN Montage
P.O´s cykel och fiske
Rialp
Primaskog
Remax mäklarna
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
Sjöströms busstrafik
Skogsvårdsstyrelsen
Stavre Grus
Timrå Naturskyddsför.
Träffpunkten

