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Turbulens i bygden! 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!

Så var det dags för en turbulent tid i 
bygden igen, verkar det som. Humlegår-
den ska säljas, vilket leder till att Hum-
lans slöjd måste stängas. Tråkigt och 
uppslitande för hantverksgruppen, men 
förståeligt beslut utifrån idrottsförening-
ens ekonomi. Trots det blir det ju slit-
ningar mellan olika intressen och många 
olika åsikter om hur man kunde ha gjort 
istället. På något sätt så är det så att ”shit 
happends” och det måste vi leva med. Vi 
får söka nya vägar för Humlan i framti-
den. Den har ju visat sig ekonomiskt lev-
nadskraftig och är ju värd att satsa på.

Samtidigt har vi dagisfrågan som splitt-
rar föräldragruppen. Förskoleledningen 
har lagt ett förslag om att flytta upp fler 
barn till skolan, för att man ska kunna 
ta emot alla barn som står i kö. Den före-
slagna flytten gör att föräldragruppen har 
delats. Är skolan en lämplig miljö för en 
4 åring? Kommer skolan att rymma alla 
skolbarn om några år? Om vi säger nej till 
allt, vad händer då? Kan man bygga en 
barack utanför dagis istället? Kan man 
öppna lilldagis igen, som idag hyrs ut?

Vad tycker vi egentligen är viktigast när 
en massa intressen ställs mot varandra. 

Hur ser vi till att bygden överlever på sikt 
och skapar de bästa förutsättningarna. 
Är en kortsiktig lösning alltid av ondo, 
eller kan man ändå få ett lyckligt slut.

När det gäller våra barn blir ju frågan 
alltid extra känslig och vi kommer nog 
att få höra mer om frågan både före och 
efter jul. Kanske är det dags för ett stor-
möte igen, där föräldrar från både skola 
och förskola deltar. Frågan påverkar ju åt 
båda håll.

Positivt är i alla fall att vi fått tidig snö i 
år och alla skoteråkare sitter och myser 
i stugorna. Om det här håller i sig borde 
förutsättningarna för Medelpad Classic 
Ski bli bättre än på många år.

Ha en mysig Jul 
Styrelsen sockenföreningen

Dagisfrågan!
Frågan har stötts och blötts under 
hösten och man har tittat på olika 
tillfälliga lösningar för att lösa dagi-
skön i Ljustorp. Nu ska frågan upp 
till skolnämnden för ett beslut på om 
man är villig att satsa på en perma-
nent lösning som t ex utbyggnad/till-
byggnad av Dagis i Ljustorp.

Frågorna är alltså egentligen just nu 
två: Kan vi få en permanent lösning 
som är bra för barnen och/eller hur 
löser vi frågan tillfälligt?

Frågan kommer definitivt att finnas 
kvar till våren. Vad händer om vi inte 
får en permanent lösning, utan skall 
fortsätta leva med ”akutlösningar”?

Önskas hyra 
eller köpa!

Lokal, hus, alternativt 
tomt för Humlans slöjd!

Vi vet inte alla förutsättningar än, 
men vi är beredda att lyfta på alla 
stenar. Humlan behöver en försälj-
ningslokal med centralt läge, nära 
genomfartsleden i Ljustorp. Det går 
att lösa via ett befintligt hus/lokal, 
köp av separat hus och tomt och flytta 
huset. Hör av er om ni har central 
tomt, centralt hus/lokal eller litet hus 
som kan flyttas. 

Alla förslag välkomnas!
sockenforening@ljustorp.se eller 

telefon 0730-76 46 02, Niclas
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Det är dags att planera 
hur Ljustorp skall utvecklas i 
framtiden. Den 17 november 
var kommunen på besök för 
att starta diskussionen.

Den idag giltiga översiktplanen 
är antagen 1990, uppdaterad 
1998 och gäller fram till 2010. Det 
nya förslaget kommer att arbetas 
fram under 2009 och antas under 
2010. Översiktsplanen gäller hela 
Timrå, men är områdesindelad på 
olika områden. Där bl a Ljustorp 
är en sådan del.

En översiktplan är en strategi för 
hur utvecklingen skall gå till. Den 
fungerar som beslutsunderlag för 
kommunens beslut kring mark-
användning, vattenanvändning 
och bebyggelseutveckling. Den 
ger en redovisning av riksintres-
sen och miljökvalitetsnormer. 
Den ger också en redovisning av 
miljökonsekvenser och andra kon-
sekvenser. Planen fungerar också 
vägledande för detaljplanering 
och bygglovsansökningar. Planen 
är också vägledande för andra 
externa myndigheter. Planen är 
inte juridiskt bindande, men väg-
ledande.

Översiktsplanen är en karta med 
områdesbeskrivningar och rekom-
mendationer. Detaljplaner som 
sedan följer på tätorter är däre-
mot juridiskt bindande. Utan-
för detaljplanerat område är det 

bygglov som styr utvecklingen.

Ljustorps planering
Håkan Eriksson från Miljökonto-
ret på Timrå kommun var före-
dragande och kommer också att 
ansvara för frågan under året. 
Frågorna för kvällen var att vi 
skulle börja fundera på:

* Vilks styrkor och resurser finns 
i Ljustorp
* Finns behov av områden för nya 
bostäder

* Hur och var ska det vara 
områden för fritidsbebyg-
gelse?
* Hur ser vi på turism, upple-
velsenäring och fiske
* Övrig näringsverksamhet
* Hur ska areella näringen 
utvecklas (jordbruket)
* Framtida vindkraftsparker?

Fakta
Ljustorp står för 2/3 av Timrå 
kommuns yta. SCA äger mer 
än hälften av marken i Ljus-
torp. Ljustorp är en utpräg-
lad jord- och skogsbruksbygd 
med gles bebyggelse. Vi har 
både Mjällån och Ljustorpsån 
inom området som är av riks-
intresse.

Hur vill vi i Ljustorp se detaljpla-
neringen i centrum dvs Mellberg/
Öppom. I den gamla planen fanns 
det inplanerat två områden med 
tre småhustomter vardera. Den 
ena av dem var för 12 lägenheter 
med äldreboende. Det behöver ej 
prövas igen i den nya planen.

Hur vill vi att det framtida boen-
det i Ljustorp skall utvecklas? 
Vill vi ha bostadsområden, med 
tomter eller vill vi ha enskilda 
avstyckningar mer glest belägna?

Hur går vi vidare?
Förslaget är att vi i Ljustorp skall 
sätta ihop en grupp med repre-
sentanter från dels olika grupper 
och särintressen, men också med 
människor som är intresserade av 
frågan i sig.

Synpunkter skickas till miljo@
timra.se eller med post till Timrå 
kommun, Miljö och Bygg, 861 82  
Timrå. 

Vill du vara med i samråd?
Vill du sitta med i samrådsgrupp 
i Ljustorp som består av represen-
tanter från olika föreningar och 
organisationer som för dialog med 
kommunen. Kontakta Lena Lilje-
mark på Sockenföreningen. Mejl: 
sockenforening@ljustorp.se

Ny översiktsplan i Timrå och Ljustorp
Hur ska Ljustorp utvecklas vidare in i framtiden?

Över-
sikts-
plan -90 
Över 
Ljustorps 
områ-
det med 
grund-
dragen i 
markan-
vändning 
och riks-
intressen

Utdrag ur planering för Ljustorp ÖP-90
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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, Veronica , Jörgen  och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

Beställ julskinka hos oss, senast 30/11! 

www.ljustorpshandel.se
Kom och avnjut en  kopp kaffe i vår spelhörna

Bacon  
Scan, 140 g

 
3 för 29:-

Smör 
Arla, 500 g 

24.90:- 
Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 30/11 med reservation för slutförsäljning

Julmust 
Apotekarnes, 1,4 L 2 för 

29:-
”Timrå korven” 

Nordfalu, 800 g

24.90:- 

 + pant. Ord pris 37.80 Ord pris 44,70

Ord pris 34,90 Ord pris 34,90

JULÖPPETTIDER 
Julafton: 9-13 

Juldagen: Stängt 
Annandagen: 11-15 

Nyårsafton: 9-13 
Nyårsdagen: Stängt 

Trettondagen: 11-15 
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Känner ni igen byanamnen Lång-
näsmon, Hålbränna, Storbacken 
och Kolningen. Långnäsmon är 
nämligen Elsas födelseort och 
samtliga ovannämnda byar är 
belägna på norrsidan av Mjällån. 
Samtliga byar är numera avfol-
kade. Endast något fritidshus 
finns kvar av de ursprungliga 
byggnaderna.

Föräldrarna, Fina och Karl Tun-
borg hade bosättning i Långnäs-
mon tillsammans med barnen 
Elsa född 1926, Love född 1927 
och Alford född 1930. Love avled 
1986 och Alford med familj lever 
sitt liv i Stavre, i egen fastighet.

Familjen brukade ett torpställe 
med kor och häst samt gris och 
höns som hjälp till försörjningen. 
Skolgång för barnen blev det i 
Mjällå skola, vilket innebär en 
hel del umbäranden med skol-
vägen bland annat. De barn som 
bodde på andra sidan ån träffa-
des vid Jällviksbron och tågade 
gemensamt till skolan.

En vedkamin värmde upp en 
kylslagen skolsal efter hand 
och dåtidens skolbespisning 
bestod av medhavd mjölkflaska 
och smörgåsar. Så rann sex år i 
skolan iväg och därefter var det 

skolkök i Åsäng i sex veckor, 
dessutom en kortare fortsätt-
ningskurs som åter var i skolan 
i Mjällå. Nämnas kan att Ingrid 
och Tolf Nordström tjänstgjorde 
som lärare. (De har även under-
visat barnen i Mellbergs skola.)

Efter skolgången bistod Elsa för-
äldrarna hemma på torpet med 
allehanda sysslor. Att hacka 
potatis för två kronor dagen, 
mellan 7.00 och 18.00, fick Elsa 
prova på hos en grannbonde i 
början på 70-talet, likväl som 
tröskning. Enorm påfrestning 
för en ringa dagpenning, som 
Elsa minns ”ont efter”.

Efter hemmavaron följde skolbe-
spisningsjobb i fyra år och däref-
ter en kurs för hemvårdarinnor, 
året var 1953. Hässjö norra 
distrikt och Tynderö blev hennes 
arbetsområde efter utbildningen. 
Jobbet varade i ca 1,5 år. Cykeln 
blev fortskaffningsmedel och vid 
längre avstånd åktes buss. En 
övernattningslägenhet fanns 
även i Tynderö. 

Sedermera tog kärleken fart. 
Sten Johansson var bosatt på 
motsatt sida på Mjällån. Och 
även om Elsa och Sten känt 
varandra under lång tid tände 
det till och det blev giftermål 
1954. Sten föddes 1922, fyra år 
före Elsa. De begåvades med tre 
barn: Lars född 1954 (anställd 
på SCA), Olof 1956 (lokförare) 
och Margareta född 1966 (hem-
tjänsten). 

Fyra barnbarn ingår i farmors-
rollen. Sten var trogen SCA 
under sina levnadsår, tyvärr 
gick han bort 2007, men Elsa 
bor kvar i huset som makarna 
byggde 1954. Huset togs i besitt-
ning 1955 efter ett kort boende i 
Tynderö.

Till fjälls, närmare bestämt 
Hamra, var ofta resmålet medan 
Sten fanns med i bilden. Nu 
tar skötseln av hus och tomt på 
Furustigen stor del av hennes tid. 
Efter barnens uppväxt arbetade 
Elsa i elva år som lokalvårdare 
på Midlanda. Även gamla ICA 
(Torsten Hamrin) och Timrågår-
den har varit hennes arbetsgi-
vare. 

Elsa är blomsterälskare och 
rosor har en speciell plats i 
hennes hjärta. Hon ägnar sig 
även åt handarbete och är fören-
ingsaktiv i Ljustorps PRO. Hon 
är en hejare på boule och en vital 
kvinna i alla avseenden och hon 
har härmed blivit profilerad.

Torsten Byström

Tottes hörna

Ljustorpsprofil 18
  Elsa Johansson, f. 1926-07-27
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Jul-marknad  *Tomteland* 
Ljustorps  Bygdegård  30/11   kl.  15.00 – 18.00 

HANTVERKSFÖRSÄLJNING
           ****LOTTERIER  **** 

*********************************
Servering:  Julgröt, skinkmacka, kaffe och bröd. 

         Kl. 15.00 Kyrkokören TOMTEN. . . KOMMER. . .
         Kl. 16.00 Sångarna             ca; 17.00 ( 20 kr. / julklapp ) 

Ljustorps IF önskar alla HJÄRTLIGT VÄLKOMNA 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

   Bad-tunnan

Det är skönt och 
avkopplande att sitta i det 

varma vattnet och ha kylan och mörkret 
runt omkring sig. Locka med dina  
arbetskamrater, familjen eller goda vänner 

till en naturnära spa-upplevelse och hyr 
den vedeldade badtunnan som står  

utomhus med bara några steg till dusch, 
bastu, kök och samlingslokal.

Prenumerera på Bingolotter 
Ring kansli     tel. 060 82186 

 Kansli är öppet: 
Måndag - fredag 07.00—13.30 

Aktuellt från skidsektionen 
Vi träffas för barmarksträning vid skidstugan på Torsdagar kl. 18.30-
19.30 Alla från 7 år är välkomna. Vi tränar tillsammans stor som liten. 
Skidskola på snö kör vi igång när det blir möjligt. Tag chansen och 
träna tillsammans vid vår fina skidanläggning. 

Sektionen har lagt upp en ny hemsida med aktuell information om trä-
ning och övriga aktiviteter. Via den kommer du även att kunna anmä-
la dig till skidtävlingar. Lägg in den som en favorit i din dator. 

www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif-skidor
Har du frågor så kontakta Mats Englund 070-6382429. Stort tack till 
alla er som hjälpte till med ommålningen av skidstugan i somras.  

    L justorps I Fs M innesfond.
  Gåvor som  skänks t i l l  denna fond går 
t i l l  fören i ngens ungdom sverksam het .  
N är N i  vi l l  använda E r av denna fond 
så r i ng t i l l   I F-kansl i   060 82186. 
           Sät t  i n  val fr i t t  belopp på  
               postgi ro 374020-6 

Ljustorps IF 
Mellberg 149, 861 93  Ljustorp 
Tel: 060-821 86 eller 824 03 
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif 
ljustoprsif@telia.com 

Bankgiro: 5808-0029 
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Visitation i Ljustorps församling 2008
Första prostvisitationen sedan kyrkan skildes från staten

Mellan den 22 och 26 
november var det visitation 
av kontraktsprosten i vårt 
pastorat Ljustorp, Hässjö och 
Tynderö.

Med ungefär 5 års intervall 
skall kyrkan ha en visitation av 
verksamheten i de olika försam-
lingarna. Den senaste visitatio-
nen i Ljustorp hölls dock för 10 
år sedan av biskopen. Med den 
nuvarande biskopen Tony Guld-
brandsén arbetar man med ett 
visitationsbesök av biskopen vart 
tionde år och ett visitationsbesök 
av kontraktsprosten vart tionde 
år dvs ett visitationsbesök i varje 
församling vart femte år. 

Visitationen inleddes redan i 
september genom en revision 
av Hässjö pastorats bokföring. 
Genomgången av pastoratets 
verksamhet är omfattande och 
tar med avslutande gudstjänst 
4 dagar. Den här eftermidda-
gen var det träff med Ljustorps 
församlings styrande organ, 
kyrkorådet, representanter för 
samverkande föreningar i sam-
hället och några inbjudna för-
samlingsmedlemmar.

Kyrkorådet sjunger

Kyrkorådet valde att presentera 
sig med en sång, där var och en 
av de ordinarie ledamöterna fick 
sin egen vers. Det blev en glad 
inledning på mötet, tack vare de 
trevliga texterna författade av 
Majny Nilsson. 

Den inspekterande kontrakts-
prosten Anna-Maria Larsson 
flankerades av biskopens admi-
nistrativa stöd, notarie Lena 
Hasselborg, som förde anteck-
ningarna och pastoratets kyrko-
herde Peter Persman.

Föreningarna deltar

Mötet startade efter presentatio-
ner av de närvarande med kaffe. 
Med på mötet var förutom kyr-
kans representanter, kyrkorå-
dets medlemmar och ersättare, 
representanter för Idrottsfören-
ingen, Sockenföreningen, Byg-
degårdsföreningen och särskilt 
inbjudna från lokalsamhället.

Lena Liljemark från Sockenför-
eningen berättade om det arbete 
som görs inom föreningen och 
tillsammans med övrig förenings-
verksamhet i Ljustorp för bygdens 
utveckling.Tina Tjärnberg-For-
slund är ordförande i Idrottsför-

eningen och 
berättade om 
dess omfat-
tande verk-
samhet och 
det samarbete 
som fören-
ingen har med 
kyrkan. Efter 
Tina berättade 
Björn Anders-
son, ordförande 
i Bygdegårds-
föreningen om 
sin verksam-
het. Ytterligare 
en förening som 
s a m a r b e t a r   

med kyrkan kom upp i diskus-
sionen och det är Hembygdsför-
eningen. Olof Ulander berättade 
något om dess verksamhet. 
Genomgående för alla verksamhe-
ter är samverkan med flera av de 
andra föreningarna och kyrkan.

Den bild som målades upp för 
den visiterande kontraktspros-
ten var ett lokalsamhälle med ett 
levande och vittförgrenat socialt 
liv, där kyrkan fanns med på 
många områden. Peter Persman 
kunde berätta att den genom-
snittliga besöksstatistiken vid 
gudstjänsterna var hög, i för-
hållande till folkmängden,vilket 
berodde på stor uppslutning 
kring viktiga högtider.

Onsdagens visitation avslutades 
med kort andakt, varefter delta-
garna bjöds på middag. Under 
hela mötet var stämningen hög 
med många glada skratt, men 
måltiden blev kort då visitatio-
nen skulle vidare till ett kvälls-
pass i Hässjö kyrka.

Avslutningsgudstjänst

Prostvisitationen som helhet  
avslutades med en gudstjänst 
med representanter från hela pas-
toratet. Det var de två körerna, 
kyrkonämnden, en stor del av 
kyrkans personal och en hel del av 
församlingsmedlemmarna,totalt 
nästan 100 personer. De två 
körerna fyllde kyrkans vackra 
valv med kraftfull sång och solen 
strålade in genom söderfönstren

Text och bild: Olof Ulander

Den inspekterande kontraktsprosten Anna-Maria Larsson flankerades av biskopens 
administrativa stöd, notarie Lena Hasselborg, som förde anteckningarna och  

pastoratets kyrkoherde Peter Persman.

Ljustorps kyrkoråd sjunger från vänster: Björn Andersson, 
Majny Nilsson, Gunnar Höglund, lite bakom skymtar kommi-

nister Tord Hägglund, Pär Malmsberg, Harriet Sällström,  
Inger Andersson, Freja Tjärnberg, Lars-Göran Frölander, 

Yvonne Nilsson och vid pianot Agneta Granlöf.
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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
------------------------------------
Anläggning  
Vaktmästare 070-28 83 147

 Fritidsgården Informerar

 

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

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

Bokning sker mån-fre 8-16 via kontakt med Ljustorps IF kansli 060-821 86 

Välkommen att hyra Bygdegården

 
Vill du jobba!

på fritidsgården ring
Lasse Forsgren 
076-806 75 66

Årskort
Kostar 40:-/år. 

Betalas på gården.

Öppettider
Fredagar
kl 18-21

Från årskurs 1-uppåt
Gäller tom 12 december 

Vi öppnar igen 16 januari kl 18.00

God jul och 
gott nytt år! 
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Irene Ålanders berättelse 
om hur det gått för Pånis 
Pajas,  hennes egen uppfödda 
travhäst.

Efter att äntligen fått tillbaka 
Påni så bestämde jag att betäcka 
henne, det blev i slutet på augusti 
-05, trodde till i november att hon 
var dräktig, men icke! Ringde då 
till hingsthållaren, det var bara 
att komma med henne igen, så jag 
tänkte äh, hon blir nog ändå inte 
dräktig, men det blev hon!! 

Äntligen ett föl!
Så den 8/10 -06 födde hon en väl-
skapt hingst unge! Oh, vad glad 
jag blev, just denna dag hade min 
svärfar Nils Bergfors namnsdag 
också, så jag var ju bara tvungen 
och ringa till honom och berätta 
att denna dag fick han dela med 
världens finaste lilla föl, jag var så 
glad så jag visste inte vad jag skulle 
göra, han var ju så fin, mammas 
snygga lilla gullefjun. 

Nu var ju bara frågan vad han 
skulle heta? Min sambo tyckte det 
skulle vara jätte fränt med ”peta 
näsan”, tänk när han kommer på 
upploppet på travbanan och dom 
ropar ut ”och här kommer peta 
näsan”, nej,! Han kan verkligen 
inte heta det. Jamen, Pajas då, jo, 
ju mer jag tänkte på det och ju mer 
tid jag spenderade med honom så 
levde han verkligen upp till PAJAS, 
så det blev en Pånis Pajas! 

Ända från början så har jag trott 
på denna lilla häst, vissa sa att 
han kommer minsann inte klara 
vintern, han får lunginflammation 
och dör, haha, det gjorde han inte, 
när våren kom var han en stor 
liten häst, han växte så otroligt bra 

under vintern, han var väl musk-
lad och otroligt vacker!! Så, då var 
ju bara frågan vad ska jag göra 
med honom nu då, jag har inga 
boxar åt både han och hans mor, 
så tanken gick till att ta bort Påni 
då, men det gick bara inte.

Gick på bete i Indal
Jag hittade ett hingstbete i Indal, 
han fick vackert åka dit, då hade 
jag sommaren på mig att fundera 
ut något bra åt honom. Väl på betet 
så var vi som vanligt sen, alla var 
redan där, vilket denna gång var 
väldigt skoj, man fick höra alla: åh, 
vilken snygg häst, då sträckte man 
lite extra på sig,; jo, det är min 
häst det där! Tror inte att det tog 
mer en än vecka förän det första 
budet på han kom, men nej, såna 

skambud var det inte tal om att 
sälja han för, (ville jag sälja han)?? 
Ett nytt bud kom, men nej, inte det 
heller var bra nog! Jag funderade 
nu väldigt mycket på hur jag ska 
göra med honom till hösten, då fick 
jag ett bud på honom som jag inte 
kunde säga nej till.

Blev såld
Oj, oj, oj, vad jobbigt det var, 
mammas gullefjun skulle flytta 
hemifrån. Men det blev jättebra, 
det är väl egentligen nu som det 
började, han blev inkörd, visst var 
han jobbig, han har mycket egen 
vilja, precis som sin mor. 080704 
gick han på första försöket GOD-
KÄNT PREMIE LOPP med Alf 
Jonsson i sulkyn på tiden 02,9, 
visserligen med en galopp, men 
vaddå han gjorde det, han klarade 
det som många andra inte gör vid 
den åldern, han var ju bara 21 
månader gammal!

Framgångar på banan
Oj, vad stolt man blir som uppfö-
dare till en sådan häst. Men det 
är ju inte slut där, han var på ung-
hästbedömning på Bergsåker den 
20/9, där blev han en klass 1 häst 
med hela 77 poäng av 100 möj-
liga. Kan man bli mer stolt över 
hästen?  Jag hoppas verkligen att 
han håller och får många roliga 
år på travbanan med många 
bra resultat, jag önskar ägaren 
Thomas Andermyr all lycka till-
sammans med sin guldklimp! 

Jag vill samtidigt passa på att 
tacka min svärfar och hans bröder 
för att dom ställer upp med otroligt 
fin mark och foder till mina hästar. 
Tack, utan er hade jag aldrig fött 
upp den stjärna som just nu står i 
stallet i Frötuna. Tack ! 

Kallblod
En travuppfödares stolta berättelse om Pånis Pajas

Pånis Pajas i stallet

Julklappstips!                                                                       
 

* Mini plattänger (svart & rosa) 250:-
* Presentkort

* Frisörprodukter (olika erbjudanden) 
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Avverkningsuppdrag, Rotposter, Leveransrotköp, Leveransvirke, 
Rådgivning, Markberedning, Plantering, Gallring, Röjning, Skogsbruksplaner

CALLANS TRÄ

www.callanstra.se tel 0691 662020
När det gäller skog

Göran Olsson
Råvaruchef/Inköpare 
tel      0691 662022
� �    070 3754416
goran.olsson@callanstra.se

�����

�����

Oskar Cederlöf
Inköpare
tel       0693 71000
� �    070 3754035
oskar.cederlof@callanstra.se

Anders Öberg
Inköpare
tel       0691 662021
� �    070 3754478
anders.oberg@callanstra.se

Ulf Magnusson
Inköpare
tel       0691 662023
� � � 070 3754437
ulf.magnusson@callanstra.se

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna 
till nedanstående aktiviteter! 
Kyrkkaffe vid 1:a advent 
Söndagen den 30 nov firas 1:a advent i kyrkan. Efter gudstjänsten inbjuder Cen-
terkvinnorna (för 67:e året) till  kyrkkaffe.

Julfest med dans 
Lördagen den 6 dec är Ljustorps Centerkvinnor värdinnor för julfest med stort 
smörgåsbord levererat av Ebbas. För dansmusiken svarar Billys. Välkommen till 
en toppenkväll på Bygdegården! Kostnad för både mat och dansmusik är endast 
250 kr/ person.

Karin Höglund tel 83067 tar emot din anmälan. Ring senast sö 30/11!

Barnfest 
Söndagen den 4 januari 2009 dansas julen ut på barnfesten på Bygdegården. Till 
dansen kring granen spelar Lövbergarna. Gratis fika för barnen. Kommer tomten 
även i år?

Både barn och vuxna är hjärtligt välkomna!
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Hela Sverige ska leva på besök 
Riksbesök i Ljustorp, 
för att få veta mer om vår 
”kända” ort.

Runt om i Sverige finns cirka 
4500 lokala utvecklingsgrupper. 
De har olika namn, som byalag, 
samhällsföreningar eller intres-
seföreningar. Gemensamt är att 
de arbetar för sin bygds utveck-
ling och bästa. ”Hela Sverige 
ska leva” är en ideell förening 
vars medlemmar är dessa lokala 
utvecklingsgrupper samt ett 
fyrtiotal organisationer som på 
olika sätt är engagerade i lands-
bygdsutveckling. 

Riksorganisationen ”Hela Sve-
rige ska levas” uppgift är att 
stödja lokal utveckling för ett 
hållbart samhälle. Man ger råd 
och stöd till lokala utvecklings-

grupper och tillhandahåller red-
skap för framgångsrikt lokalt 
arbete. Man är också en organi-
sation som påverkar genom att 
lyfta de frågor som är betydelse-
fulla för människorna på lands-
bygden.

Hur ordnas bättre service på 
landsbygden? Hur skaffar vi 
kapital till lokala investeringar? 
Vad gör ungdomarna intresse-
rade? Det är exempel på frågor 
som är angelägna för föreningen. 
Med andra ord allt som gör att 
människor kan bo och leva på 
landsbygden.

Den 3 november hade Ljustorp 
besök från riksorganisationen 
”Hela Sverige ska leva”. Det 
var bl a Staffan Bond, verksam-
hetsansvarig, Karin Wernström, 
informationsansvarig och Johan 
Boström från styrelsen. 

Besöket i Ljustorp kom sig av att 
man skulle ha ett möte i Sunds-
vall med länsbygderådet Birgitta 
Rehnman, som också var med på 
mötet i Ljustorp.

Besöket varade i ca två timmar 
och Niclas Andersson, Lena Lil-
jemark, Kjell Rastberg och Ulf 
Nilsson berättade om hur man 
arbetar i Ljustorp.

Staffan Bond erkände att man 
länge varit intresserad av Ljus-
torp. - Det är ju ett ort som man 
hört talas om som mycket aktiv. 
Besökarna lyssnade aktivt och 
ställde frågor till Ljustorparna 
om hur man samarbetar.

Vid besöket fick också Niclas 
Andersson berätta om hur det är 
att driva en affär på landsbyg-
den och hur det gått från starten 
fram till idag.

Nyfödda 
Inga vad vi vet?

Tyvärr 

Grattis!
50 år 

Kari Rafael Manner 25/12 
Kristina Franzén 31/12

60 år 
Britt Inger Lindström 10/12 
Bengt-Erik Frölander 1/1 

Evy Lott 19/1

70 år 
Anna Maria Berglund 25/11 

Marianne Lekrans 10/12 
Emma Söderberg 19/12

90 år 
Margit Forslund 6/12 

Familjenotiser

Vi plockar våra uppgifter från STs bar-
nannonser och www.birthday.se. Vill 
du ha in en notis skicka till ljustorps-
bladet@ljustorp.se

Föreningsträff

D en 20 oktober var det för-
eningsmöte på Bygdegården.

Ljustorp sockenförening har ju 
sedan starten haft en tydlig profil 
av att arbeta tillsammans med 
övriga föreningar för bygdens 
bästa. För att stämma av om man 
är på väg åt rätt håll brukar man 
hålla två föreningsmöten per år. 

Sockenföreningen informerade 
om att Ljustorpsbladet alltid har 
högsta prioritet. Förutom det har 
man under de senaste åren priori-
terat marknadsföring och turism.

Den stora frågan den här gången 
är om man 
ska göra en 
ändring i var 
man lägger 
tyngdpunk-
ten. Fören-
ingen frågade 
vilka frågor 
som just nu 
upplevs som 
viktigast att 
arbeta med. 

Mötet ville att man framöver 
skulle lyfta upp och prioritera 
inflyttningsfrågor och de frågor 
som följer av detta. Att det finns 
tomter för alla, dagisplats, skola, 
äldreboende mm. 

Dessutom fördes det fram önske-
mål på att man skulle ha en För-
eningarnas dag, då alla föreningar 
i Ljustorp får presentera sin verk-
samhet för alla som bor i bygden. 
Lämplig tidpunkt fastslogs till 
nästa höst och Sockenföreningen 
kommer att driva frågan tillsam-
mans med föreningslivet.

Önskemål kom också på att års-
mötet kunde göras mer intressant 

genom att bjuda 
in någon fören-
ing varje år som 
berättar om sin 
verksamhet.

Ett nytt fören-
ingsmöte skall 
hållas före års-
skiftet eller i 
början på nästa 
år. 

Vad ska Sockenföreningen arbeta med?
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Berge fotvård
Kvalificerad fotvård i egen regi

Tidbokning 
060-57 92 05, 070-289 31 41

Dipl fotterapeut Marie Wiklund
Berglundavägen 28 

860 30 Sörberge 
”Terasshuset” 

www.bergefotvard.dinstudio.se

STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14 

070-351 27 10

 Presentkort 
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 10469
Under 1920 och 1930 talen var 
det inte så vanligt med stora 
bröllop. Bilden beskriver ett 
midsommarbröllop midsommar-
dagen den 24 juni 1944. Detta 
bröllop blev inledningen till en 
rad andra bröllop enligt Disa 
Skoglund. Brudparet var Disa  

 
och Hubert Skoglund vilka hade 
affär i Fuske. Man höll till på 
pensionatet i Mellberg och bröl-
lopsföljet var ca 45 personer. 
Brudparet cyklade till bröllopet 
i Mellberg och Disa minndes att 
det var så kallt att det flög snö i 
luften. 

Bild nr 10883
Musikcirkel för nybörjare som 
leddes av Petrus Nordlander i 
slutet på 1950 talet. Man träffa-
des en gång i veckan på skolan 
eller som här hemma hos en av 
deltagarna. 

Petrus var en framträdande 
spelman i bygden som också drev 
Ljustorpsorkestern. Från vän-
ster Signhild Söderqvist Åsäng, 
Rut Thunström Skäljom, Petrus 
och Ellen Nordlander Mellberg, 
Fritz Vikberg Höglandsbodarna, 
längst fram Ulf Vikberg Hög-
landsbodarna.
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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 
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Skogens dag är ett arrang-
emang som funnits i ett par 
år. Nyheten för i år var att 
man flyttade från Ängen på 
Södra Berget till Sidsjöns 
friluftsområde. Vid Sidsjön 
fanns många möjligheter 
för barnen att leka i skogen, 
paddla och fågelskåda.

Skogens dag är ett arrangemang 
där många olika föreningar 
och företag med intressen i och 
kring skogen deltar. Där fanns 
ett antal byaföreningar, natur-
skyddsföreningen, skogsföretag, 
scouter, Friluftsfrämjandet m fl. 
Det var Friluftsfrämjandet som 
också stod för kanoterna som 
fanns att låna.

Kjell Rastberg som är ansva-
rig för Ljustorps del i arrang-
emanget berättar att han tycker 
att skogens dag är ett bra tillfälle 
att informera allmänheten om 
skogen och Ljustorp som rekre-
ationsmiljö.

Ljustorp hade ett marknads-
stånd med information, utställ-
ning och en frågesport om skog 
och trä. Det gällde för besö-
karna att para ihop rätt träbit 
med rätt trädsort. - Det var 
inte många som klarade utma-
ningen, skrattar Kjell.

Det var en ganska blåsig dag 
och broschyrer och utställ-
ningsmontrar flög omkring och 
välte. Men det var bra med 
barnfamiljer som vandrade 
runt och informerade sig om 
vad som erbjöds.

- Jag är nog lite missnöjd med 
att man bytte plats för mässan, 
säger Kjell. Sidsjön känns lite 
avigt och det blir trångt mellan 
utställarna. Personligen skulle 
jag föredra en annan plats, 
avslutar Kjell, som trots allt 
var nöjd med dagen.

Text och bild: redaktionen

Skogens dag
Ljustorp deltar i skogsstyrelsens arrangemang i Sidsjön

Kjell Rastberg, Mjällådalen vid Ljustorps Marknadsplats

Ljustorpsalmenackan 2009
Till försäljning på Humlan, Lj Trädgård och Lj Handel från 8 december 

Bor du inte här, beställ via mejl till: sockenforening@ljustorp.se
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JULMUSIK I LJUSTORPS KYRKA
Söndag  den 7 december kl 18:00  
 ”De vackraste julsångerna” på svenska och finska. 
Solist Leena Oikarinen. 
Präst Thord Hägglund, diakon Vuokko Nordström  
Efteråt blir det kaffe i församlingshemmet med  
karelska piroger.
Söndag den 21 dec kl 18:00
Årets julmusiken som  blir något alldeles extra!  
Pianisten Mikael Swedlund kommer att kompa 
kören. Han har kompat en rad kända artister som 
Markoolio och Helen Sjöholm. 
Kantor Agneta Granlöf, Andakt Peter Persman
Röda korset serverar kaffe i församlingshemmet 
efteråt

Kalender:
28/11 kl. 19:00 Körgrupp sjunger i Lagfors missionshus
30/11 kl.11:00 Adventsmässa i Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko- o hembygdskör. 
 kl. 15:00 sjunger kören på bygdegården
7/12 kl 18.00 Temagudstjänst i Ljustorps kyrka
”De vackraste julsångerna” på svenska och finska  
solist Leena Oikarinen. Thord Hägglund och Vuokko Nordström 
Kaffe i f-hemmet efteråt, med karelska piroger
10/12 kl.12:00 Mitt på dagen med luciatåg och julgröt i  
Ljustorps församlingshem
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Barnkören
21/12 kl.18:00 Julmusik i Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko- och hembygds-
kör med solister. Röda korset serverar kaffe i f-hemmet efteråt 
25/12 kl 07.00 Julotta i Ljustorps kyrka  
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko- och hembygds-
kör. Glögg och pepparkaka i vapenhuset efteråt 
31/12 kl.18:00 Nyårsbön  
Thord Hägglund , Agneta Granlöf
6/1 2009 kl 15:00 Gudstjänst i Riibodarnas missionshus 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf 
11/1 kl 18:00 Söndagsgudstjänst i Ljustorps kyrka 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf 

18/1 kl 11:00 Högmässa i Ljustorps kyrka
Med reservation för ändringar.  
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

Expeditionen i Ljustorp
Telefontid: onsdag 10-12  060 - 82270 

Övrig tid hänvisas till pastorsexp i Söråker

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
 Telefontid: Månd, tisd, onsd och 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

TACK centerkvinnor!

Ett stort TACK  till centerkvinnorna och er alla 
andra som var med på tacksägelsegudstjänsten 

och den efterföljande höstauktionen i församlings-
hemmet. 

Behållningen från auktionen blev 4780 kr, och 
pengarna skänktes till inköp av musikinstru-

ment för barn och ungdomar, vilket gläder barnen i 
barnkörerna mycket.
Hälsningar från Agneta och barnen i barnkörerna!

LJUSBÄRARE TILL  
MINNESLUNDEN!
Ljustorps kyrkoråd har 
låtit tillverka en ljusbärare 
som nu finns placerad vid 
minneslunden. Det är Arne Ögren som gjort 
ljusbäraren och i den kan man tända värmeljus 
när man besöker minneslunden. 

Bilder från en händelserik höst i pastoratet och i Ljustorps församling
Familjegudstjänst med besök av en brandman. Mitt på dagen med besök av  
kommunalrådet Eva Lindstrand och prostvisitation då  
kontraktsprost Anna-Maria Larsson besökte oss
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Maits garnhörna
         

 

Du hittar mig på Humlans slöjd i Mellberg

                          

Lördagen den 
29/11 kl 18:00 
samlas vi vid 
julgranen för 
att tillsammans 
tända granen. 
Därefter går vi 

upp till byalokalen för att 
umgås, dricka glögg äta pep-
parkakor och lussebullar. 
Jultomten har lovat att göra 
allt han kan för att hinna 

komma förbi på ett besök 
även i år.
Varför inte ta en varm 
bastu nu när kylan kommit 
och därefter sova över i den 
vedeldade fiskestugan?
För mer information samt 
bokning av bastu och fiske-
stugan på bastuudden mm 
vänligen kontakta i första 
hand bokningsansvarig 
Kent Berg 070-218 80 69.

Besök gärna vår hemsida 
http: / /www.l justorp.se/
bredsjon/.
Byalagets styrelse 2008 vill 
önska alla en lugn och trev-
lig jul och nyårshelg med 
nära och kära. Hälsningen 
känns något tidig men tiden 
rinner snabbt iväg! 

Styrelsen 2008  
genom Victoria

Ur Bygd i förvandling, del III

bakan-ätter  bakefter 
baka tä´ll  ligga bakanför 
balf’ä´jja  städa i brådrasket 
bangen  djärv, orädd 
bannstól  bandvävstol 
bardágas  bråkar, väsnas  
bármskinn  förskinn/förkläde 
bássa  ajja bajja 
bedrä'jjen  bedragen 
belén   sakna tålamod 
béne ríse  skala barken av björkris 
bensl´ännan  skenben 
berå´   ha i lager 
besmi´  betyr, besvär 
betrodd´n  betrodd 
bety´   förnäm, högfärdig 
bíe   dröja 
blécka  märka träd f avverkning 
blekfís  bleknos 
blístre  vissla 
blóga   blöda 
blå´se  blåser 
blä´nge  se ilsket på  ngn 
bo-knå'dd  bodbetjänt 
bóngan  barnungarna 
bopi'ga  fäbod-jänta 
bôrg   rik, välsituerad 
bránnbär  skogshallon 
bésa   sära på 
brydd  fundersam, villrådig 
brå   bråttom, kvick

Mjällådalens byalag

Bredsjön & Slättmons  byalag

Ås Lagfors byalag

* Nya höstfärger på mössor och halsdukar. 
* Stort sortiment på stickade sockar
* Hemgjorda tennsmycken

Under sommaren har byalaget slutfört 
underhåll av våra broar över Mjällån samt 
röjning av angränsande stigar och parke-
ringsplatser.
Nu när kölden börjar knäppa i knutarna 
känns det angeläget att åter samlas till 
årets julfest. Den äger rum på Bygdegår-
den i Ljustorp fredagen den 12 december 
kl 19.00. Inbjudan kommer i brevlådorna.
Styrelsen

Hemsida:  
www.ljustorp.se/bredsjon/

God Jul och 
Gott nytt år!

Våra dialektord, B:1
När höstbuffén är avklarad avtynar akti-
viteterna i byalaget. Det som kommer 
härnäst är advensträffen i Lagfors mis-
sionshus, som inträffar i december.
Även i år kommer inbjudan att skickas ut 
till samtliga medlemmar. Vi hoppas på god 
uppslutning och kom gärna med nya upp-
slag och idéer vid vår mysiga fika-träff.
Tack för i år och ett gott nytt år!
Torsten Byström
Besök gärna vår nya hemsida på adress: 
http://www.aslagfors.se/
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Baptistförsamlingen

Ljustorps Baptistförsamling         PG 269356-2 BG 5355-1123

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

Alla är varmt välkomna att delta på våra arrangemang!

God jul och 
Gott nytt år!

Då är det dags igen!
Vi närmar oss advents- och jultiden med 
allt vad det innebär. Själva ordet advent 
betyder ankomst. Den kristna julhögti-
den handlar om att Gud själv har gjort 
sin ankomst till oss människor. Genom 
att sända sin son till världen har Gud 
gett oss en unik möjlighet att förstå mer 
om vem Han är.  

 I Johannesevangeliets första kapitel står 
det: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den 
enfödde sonen, som själv är Gud, och är 
hos Fadern, har gjort honom känd” 

Jesus har kommit för att visa oss vem 
Gud är. Genom Jesus Kristus kan du 
och jag få göra vår ankomst hos Gud 
idag. Gud vill visa sig för dig – låt denna 
adventstid bli en möjlighet för dig att se 
Honom.

Med önskan om en välsignad och frid-
full jul och ett gott nytt år!

Baptistförsamlingen  
genom Tomas Lindberg

Babysång  
Bygdegården   

Fredagar kl. 11.00  
 

Avslutning 5/12. Kon-
taktperson: Gullwie 
Nygren tel. 060-811 

19 eller Anna Nygren 
060-811 16

Bibelstudie-
kväll   

med Tomas  
Lindberg

Onsdag 10 dec 
kl.19-21 

 
Samtal och fika ! 

Sånger i Advent! 
Lördag 13 december kl 18.00 

Vi träffas och sjunger in julen och läser julevangeliet   
tillsammans. 

Vi bjuder på gröt och skinkmacka
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Biblioteket  
Öppet

Måndagar & onsdagar 17.00-19.00 

Telefon 070-191 65 10

Boktips nr. 1
Författare: Jan Mårtensson     
Titel: ”Spionen”, deckare

Ett Stasi-dokument i händerna 
på en utpressare. Ett mord på en 
gammal ovän.

Johan Kristian Homans nyfiken-
het håller på att kosta honom 
livet.

En annorlunda och dramatiskt 
laddad kriminalhistoria där det 
förflutna, vare sig det handlar om 
spioneri under kalla kriget eller 
om ett brutalt mord, måste hållas 
hemligt till varje pris.

Boktips nr. 2
Författare: Donald Mc  

Titel: ”Rhett Butlers berättelse”

Rhett Butlers berättelser ger nya 
perspektiv på en av världens mest 
älskade kärlekshistorier. 

Här får vi följa Rhetts uppväxt i 
Södern, hans resor och kvinnoaf-
färer, och vi möter de människor 
som formade hans personlighet och 
gjorde honom till den oförglömliga 
karaktär vi minns från ” Borta med 
vinden”. 

Denna roman ger nytt liv till den 
magiska historien om Scarlett och 

Rhett. Gamla sanningar ges ovän-
tade svar, nya hemligheter avslö-
jas och den eviga kärleken får en 
fortsättning.

Välkomna till Biblioteket i Ljustorpsskolan, hälsningar Vivianne

Byssfolke Gubbarna från hemmet i 
Röån skildras på dialekt

Ur Byssfolke som utkom 
1981 av NilsEric Sjödin

Enus  
Dä skull bli domen 
hadd predikanta sagt 
å här i Solleftablae 
hadd ä stått å.

´N stor´n komet 
skull komma smålanes 
ne från himmeln 
å jorlklote 
skull gå i tusn bita.

´N sjôttande november 
om aftan 
skull ä ske, 

sä du hadd tege ut´n liter 
 
på bolage 
å bjudd himm´n Zacke.

Nu såt ji å tog ji na kaska. 
Hadd hädd på ji krängan 
å blötkängern 
- om dä skulle bli nan kuting.

Ji va no hålvhögtidli, 
de käntes nästan ampsamt 
å ji svor minner 
än vanlit.

Tag på släng 
geck ji ut på broern, 
kikte opp i himmeln, 

sätte hanna bak öre 
 
men hôrl int na 
å såg int na.

”Dä hörs tyst å lytt” 
sa du 
”vi hinn no in 
å gära oss´n kask tell.”

Nästa måra 
geck ji på Taråberge 
å högg 
å svor.
Publicerat med tillstånd  av  
NilsEric Sjödin

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel och klinker arbeten



21

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 Birgittas

fotvård

Julklappstips
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Teater Västernorrland gäs-
tade Ljustorp och Bygdegår-
den den 7 november med sin 
pjäs Wonderlife. 

Pjäsen har utvecklats efter en idé 
av Lena Nylén tillsammans med 
skådespelarna. Föreställningen 
utforskar manligt och kvinnligt 
i dagens svenska vardag. Man 
leker med kläder och rollscha-
bloner för att lyfta fram det vi 
annars inte ser i vardagen. 

Första akten

I första akten upp-
träder det två 
manliga och två 
kvinnliga skådespe-
lare i manskläder. 
Deras rörelsemöns-
ter och sätt att tala 
hör till den gängse 
schablonen utifrån  
samhällets norm, 
dvs mannens. För-
såtligt river man 
dock av glorian och 
visar på den enkla 
människan under 
fasaden, den som 
helst vill gå och ta 
en öl och slippa från 
kraven. 

Andra akten

I andra akten byts 
perspektivet till 
den ”samhällsbä-
rande” kvinnans. 

Alla fyra uppträder som kvin-
nor i likadana klänningar, med 
kvinnliga schabloner i uppträ-

dande och problemlösning. Från 
vänster Åke Arvidsson, Anna 
Ulrika Ericson, Helena Svartling 
och som den gravida kvinnan Iso 
Porovic.

Människan i centrum

Det manliga och kvinnliga ställs 
sedan mot människan i neutrum, 
som sakta glider ut i en värld där 
allting blandas. Varje individ 
bejakar olika egenskaper. Värl-
den är inte svart eller vit, manlig 
eller kvinnlig utan där finns en 
blandning som borde vara lika 

okomplicerad, ren och 
njutbar som snöflingorna 
i snöfallet. Det blir pjä-
sens budskap som vi kan 
bära med oss ut i novem-
berkvällen.

Fullsatt med publik

Föreställningen spelades 
inför 96 åskådare, som 
satt bänkade på upp-
byggda gradänger fram-
för ett mycket påkostat 
scenbygge på golvet fram-
för den ordinarie scenen. 
I centrum för scenbygget 
finns de väldiga ljusram-
perna som här formade 
en ljussättning som för-
stärkte och modulerade 
fram karaktärerna.

Arrangörer var Timrå 
Teaterförening och Ljus-
torps Hembygdsförening.
Text och bild: Olof Ulander

Återigen utsåld teater
Utsålt på föreställningen Wonderlife på Ljustorps Bygdegård 

Gestaltning av människan i neutrum

Gestaltning av kvinnliga schablonerGestaltning av manliga schabloner

Publik på gradänger
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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

Butiken är fylld av 
julklappstips!

Skyltsöndag öppet mellan 13-17

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!

12 års jubileum 
20% på ordinarie 

pris tom 6/12

Adventserbjudande 30% 
på jackor och kängor 

tom 30/11 

Skyltsöndagen
Öppet mellan 13-17

30% på alla 
jackor och 

kappor

Öppet: Måndag-tordag 8-18, fredagar stängt. Lunchstängt 13-14
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Barntävling! 
Nu är det tävlingsdags för alla barn!
Vi vill ha teckningar, massor av teckningar!  
Temat är JUL, så rita, måla, klipp, klistra, skapa, 
bara fantasin sätter gränserna!  

Vi lottar ut 5 stycken som vinner varsitt  
presentkort på Lekplaneten á 100 kronor 

Senast den 15  
   december vill  
vi ha din teckning 

Skriv ditt namn, hur gammal du är och 
ditt telefonnum-
mer på teckningen 
och lämna den på  
Bygdekontoret i 
affären eller posta.

Tack till er  
sponsorer
som  gör  
tävlingen  
möjlig!  

B-E Forzelius Ekonomi och 
Utbildning 
Ljustorps Handel 
Marianne Rit-Konsult 
Ljustorps Taxi 
Mobila Massören 

Bygdekontoret 
Öppom 110 
861 93 Ljustorp 

Det har blivit beslut om 
regelbundna företagsträffar 
i Ljustorpsbygden. 

Företagarna i Ljustorp har beslu-
tat sig för att ha kontinuerliga 
företagsmöten. Niclas Andersson 
från Ljustorps Handel berättar 
att man kommer att ha frukost-
möten den första måndagen varje 
månad, tills vidare. Med undan-
tag för helgdagar och januari, då 
man hoppar över en månad. 

Beslutet att träffas så här har 
tagits av företagen själva under 
två möten som hållits under 
hösten. Det första mötet var 
6:e oktober och det andra var 
3:e november. På oktobermötet  
deltog Håkan Strömqvist från 
Timrå kommuns näringslivsav-
delning och i november deltog 
Vivianne Lindström också från 
näringslivsavdelningen.

Niclas Andersson berättar att 
företagen själva har kommit 
fram till hur man vill ha mötena 
och att det ska vara enkla träffar 
med besök utifrån ibland.

Tanken är att man ska träffas 
och utbyta erfarenheter, tips och 
helt enkelt lära känna varandra. 
– Om alla vet vilka de andra är, så 
är det ju också lättare att rekom-

mendera varandra och handla 
varor och tjänster av varandra, 
säger Niclas. Tanken är att man 
ska kunna stödja och ta hjälp av 
varandra. På frukostmötena ser-
veras en enkel frukost med fil, 
macka, juice och kaffe. 

Nyblivna företagaren LiseLotte 
Forsberg som driver Mobila 
massören har deltagit på båda 
mötena under hösten och tycker 
att det är ett bra initiativ. – Ofta 
är man ju ganska ensam som 
företagare och det är skönt att 

träffa andra. Dessutom fick jag 
jättebra tips när Håkan från 
kommunen var på plats, berät-
tar Lotta.

Ljustorps företag kan naturligt-
vis självklart också gå på före-
tagsträffar inne i Timrå, det här 
är mer tänkt som ett komple-
ment för dem som inte kommer 
iväg dit.

Företagsfrukost

1:a måndagen varje 
månad klockan 8 - 9.30



25

Matjord

Kranbils- 
transporter

Sanna GruS
Öppom 124, 861 93  Ljustorp

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

Hökarvägen 16                 
 • 2 takts Oljor                                                           
 • Bromsbackar
 • Variator remmar                                                    
 • Vajrar  
 • Tändstift                                                              
 • Elektriskt

Servar och reparerar 
Alla märken
Reservdelar
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Så har vindkraften kommit till 
oss i Ljustorp. På ett möte med 
Timrå kommuns miljökontor 
fick vi information om att Ljus-
torp kan komma att bli plats för 
vindkraftverksparker i framti-
den. Det här är en del i arbetet 
med den nya översiktsplanen 
som presenterades på sidan 4. 

Kommunekolog Stefan Grund-
ström och planeringsarkitekt 
Håkan Eriksson var på plats i 
Ljustorp den 17 november och 
berättade om vilka resultat man 
fått fram i sina utredningar kring 
vindkraften hittills.

Planering i Sverige
Vindkraftsplaneringen i Sverige 
har satt igång på allvar. Plane-
ringsmålet i Sverige är satt till 
30 TWh år 2020, varav 20 TWh 
skall vara vindkraftverk på land. 
Det går att jämföra med att idag 
får man ut ca 1,5 TWh totalt i 
Sverige från vindkraftverk. 

I norra Sverige dvs från Härje-
dalen och uppåt finns det mellan 
822 till 1400  planerade vind-
kraftverk idag. Varje kraftverk 
av den nya typen ger ca 2-3 Mw. 
Äldre kraftverk, typ Vårdkasen 
ger bara 250 kw.

Viktigt att komma ihåg är att 
kommunen inte bygger vind-
kraftverken, utan det gör privata 
intressen i form av storföretag, 
elföretag eller små kooperativ. 
SCA har startat ett eget vind-
kraftsbolag som heter Vindkraft 
Norr, som kommer att driva vind-
kraftsparker i norra Sverige.

Timrå kommun har arbetat med 
modeller över vindstyrkor i kom-
munen kombinerat med avstånd 
till bostads- och fritidsbebyg-
gelse. Man har idag arbetat med 
en skyddsplats på 1 km från 
bostäder. Det innebär att det inte 
är på så många platser som det 
är möjligt att bygga vindkraft-
verksparker i Timrå.

Vindkraftsområden
Förslaget idag ligger på åtta 
lämpliga områden för vind-
kraftsparker och samtliga områ-

den ligger inom Ljustorp. Två av 
områdena ligger mellan Åsäng 
och Roten och de andra fem områ-
dena ligger i Lögdö vildmark.

Vad innebär det att ha vind-
kraftsparker i närheten? Diskus-
sionen gick om miljöpåverkan 
vid byggnation, estetiska värden 
som förstörs, miljöpåverkan, 
skyddade miljöer, rekreations-
miljöer som bör skyddas, hur ska 
strömmen matas fram genom 
Ljustorp mm. Vindkraftparker 
kan innebära en upprustning av 
vägar för att klara byggnation 
och transporter.

Stefan Grundström berättar att 
de utpekade områdena är att 
beteckna som ointressanta biolo-
giskt och miljömässigt sätt. – Det 
är mest hyggen och urskogar. 
Vilket också framgick på bilder 
som visades under mötet.

Vad händer nu?
Nu pågår utredningsfasen och 
det som var här i Ljustorp var 
ett informationsmöte om vad 
man kommit fram till. I decem-
ber kommer man att skriva ett 
remissförslag. Remissen kommer 
att skickas till föreningar och 
markägare. Den kommer också 

att finnas på hemsidan. En 
utställning kommer att ske om 
resultatet under januari/februari 
2009. Antagande kommer att ske 
under april-09 och ett studiebe-
sök till andra områden planeras 
under våren -09.

Vad vill då kommunen oss?
Har vi några invändningar mot 
områdena som är planerade?

Finns det intresse att driva vind-
kraftverk antingen i form av koo-
perativ eller privat?

Intresserade kan ta kontakt med 
Stefan Grundström 060-16 33 
72. Mejl: stefan.grundstrom@
timra.se

Vindkraftsparker i Ljustorp
Vindkraftsplanering görs i Timrå kommun

Vi tackar för säsongen pch önskar  
God Jul och Gott nytt år!
Lea och Uno, Tomat-Ås
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Länsstyrelse- och kommunbesökHalten cesium
Halten cesium i bär, svamp och 
vilt kött är på väg neråt, enligt 
miljökontoret i Timrå. Miljökon-
toret har gjort en sammanställ-
ning över värden som uppmätts. 
Gränsvärdet är idag 1500 beque-
rel per kilo. De högsta värdena 
kommer från en älg som skjutits 
i Roten (2 058 b/kg), svamp från 
Hässjö (1 146 b/kg), blåbär från 
Hässjö (180 b/kg) och en aborre 
från Lillroten (2 106 b/kg).
(Källa ST)

Avåkning på 331:an
Väg 331 är ju en känd olycksväg 
i Ljustorpsområdet. Nu har det 
återigen varit en olycka efter 
vägen.
Det var i början av oktober som 
en bilist for rakt in i vägbanken 
och blev liggande på taket. Föra-
ren klarade sig tack och lov med 
lindriga skador. Föraren var inte 
från Ljustorp.
Byalagsordförande i Mjällå Kjell 
Rastberg säger att vägen är en 
katastrof. Det är en asfalterad 
kostig. Den är smal, krokig, 
ligger högt (dvs halka), har hög 
hastighet och hög trafikbelast-
ning.
NTF stöder att vägen är av 
undermålig standard i förhål-
lande till trafiktryck. Vägen är 
en fara både för boende och för 
trafikanter, avslutar Kjell.

Klockan klämtar 
inte i Ljustorp!

Renoveringsbehoven i Ljustorps 
kyrka ökar. Sedan i oktober får 
man inte längre ringa i kyrk-
klockorna i Ljustorp av säker-
hetsskäl. Det är balkarna som 
håller klockan uppe som håller 
på att ge vika. Klockorna väger 
700 repektive 350 kilo.
Mats-Ingvar Perälä berättar 
att man jobbar på en proviso-
risk lösning där en järnbalk 
ska stödja balkarna. Därefter 
kommer träbalkarna att bytas 
eller förstärkas för en mer lång-
siktig lösning. 
När vi får höra klockorna igen 
är osäkert, men det borde ju bli 
snart avslutar Mats-Ingvar. 

Möte om företags- och föreningsstöd

Länsstyrelsen i Västernorr-
land har i samarbete med länets 
kommuner haft ett antal möten 
i länet, så även i Ljustorp.

Den 4:e november var Länssty-
relsen på plats i Ljustorp för att 
tillsammans med Timrå kommun 
informera om olika former av före-
tagsstöd och projektstöd för fören-
ingar. Från Länsstyrelsen var det 
tre representanter från Näringslivs-
avdelningen.  Från Timrå kommun 
var det Håkan Strömqvist, närings-
livskontoret. Lena Liljemark från 
Leader Timråbygd informerade om 
vilka möjligheter det nya Leader-
projektet innebär för kommunen.

Länsstyrelsens representanter 
gjorde en rask genomgång av de 
stödmöjligheter som ligger under 
deras ansvarsområden.

Företagsstöd: 
* Regionala investeringsstöd 
* Regionalt bidrag för företags- 
 utveckling 
* Stöd för kommersiell service 
* SÅDD finansiering 
* Affärsutvecklingstöd för mikro- 
 företag på landsbygden

Projektstöd: 
* Regionala projekt 
* Mål 2 och Mål 3 stöd 
* Landsbygdsprogrammet

Genomgången var som sagt var rask 
och det var svårt för en novis att 
förstå vilka möjligheter som egentli-
gen finns. Deltagarna på mötet fick 
i alla fall klart för sig att det finns 
mängder med kriterier och direktiv 
som ska uppfyllas, om och när man 
ska söka stöd. För mer information 
hänvisades till Länsstyrelsens hem-
sida och direkta samtal.

Håkan Strömqvist från Timrå 
kommun berättade om sin organi-
sation och verksamhet och på vilka 
sätt man kan få stöd där. Han infor-
merade om ett stort projekt som 
heter E-län 2008-2010 som avser 
att arbeta med företagsklimat i 
Timrå kommun. Där man kommer 
att skapa möjligheter för att bygga 
nätverk, genomföra entreprenörs-
dagar mm.

Vad gäller Leader informerade 
Lena Liljemark att Leader Tim-
råbygd kommer att börja ta emot 
ansökningar efter årsskiftet. Söka 
kan föreningar göra och flera före-
tag i samverkan.

Mar-
gareta 
Jonsson 
från 
Läns-
styrelsen 
under 
sitt före-
drag.
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Öppettider: Lör - sön 11-15 
Övrig tid jour: ring Vivianne 070-298 31 84 eller 

Lena 073-822 41 57 (060-822 22) 
Hemsida: www.humlansslojd.se 

Extra julöppet 2-18/12
Tis & Tor kl 13-16 
Stängt från 21/12 

Vår hyresvärd har sålt fastigheten och vi måste 
stänga verksamheten f.o.m. 21/12

28 hantverkare från Ljustorp

Sista chansen 
att besöka vår egen 
presentbutik. Vi 
stänger 21/12

Stickcafé julspecial:  
Söndag 7/12 kl 19-21.  
Avgift 25 :-inkl julfika

Mobila massören!

Jag finns i Ljustorp 1 ggr/månad, då kan ni 
boka tider och få massage hemma i byn.

Hos mig kan du hitta perfekta hälsojulklappar 
som t ex: Presentkort, hälsoprodukter, öron-

ljus, spikmatta mm
Jag kommer också att finnas på Tomteland på 

Bygdegården den 30/11

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

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

Innehar F-Skattsedel 
www.mobilamassoren.se 

Butiken är full av julklappstips! 
 

Hos oss kan du hitta alla former av julklap-
par till alla möjliga mottagare. Vi har t ex 

fantastiskt vackra handgjorda knivar till pappa, 
smycken till dottern, strumpor till sonen och 

mamma kan få en värmande sjal.

Kom in och titta i juletider, vi bjuder på Glögg 
och pepparkakor hela december.

Unna dig 
lite

vardagslyx...

Ge bort 
ett  

presentkort

God 
Jul

Gott 
nytt år
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Stavre byalag hade även 
i år sin återkommande sur-
strömmingsfest hos/på Vågan 
nere vid ån. I år genomfördes 
festen, den 23 augusti.

Surströmmingsfesten i Stavre 
har funnits i 15 år och är ett upp-
skattat  inslag av byborna. I år 
var det mellan 40-50 deltagare 
på festligheten. Åldrarna förde-
lade sig från 1 år och uppåt.

Femkamp i tre lag
Före ätandet genomfördes en 
femkamp uppdelad på tre lag. 
Håkan Palm var lekledare och 
var ansvarig för alla kluriga sta-
tioner som deltagarna fick genom-
föra i form av hästskokastning, kasta puck i en hink, kasta boll 

i hål mm.Det visade sig att det 
inte alltid var så lätt som det såg 
ut. Alla deltagare var med och 
provade, men de mindre barnen 
övergick till allmänt kastande;)

Själva surströmmingsätandet 
var naturligtvis höjdpunkten 
på programmet och alla njöt av 
de ”stinkande” fiskarna tillsam-
mans.

Årliga fotbollskampen
Efter maten var det dags för den 
årliga fotbollskampen mellan för-
äldrar och barn. Alla pappor och 
mammor i varsina lag mot barn i 
motståndarlagen. I halvlek bjöds 
det på en välbehövlig fikapaus och 
därefter spelades andra halvlek. 
Vinnare i fotbollskampen blev detta 
år föräldrarna, efter hård kamp.

Därefter var det dags för godis-
regn för alla godissugna delta-
gare. Janne Höglund klättrade 
upp på taket till stugan och kas-
tade ner godis till/på deltagarna. 
Ett otroligt populärt inslag som 
uppskattades av alla barn i byn.

På kvällen satt en del bybor kvar 
vid elden och pratade, medan en 
del vandrade hem till sitt efter 
en väldigt trevlig eftermiddag.

Bakgrundstext och bilder: Eva Nordin. 

Byafest i Stavre
Årets surströmmingsfest har gått av stapeln

Janne Höglund fixar godisregn från stugtaket!

Julpaket !
Ljustorps Baptistförsam-
ling har för 4:e gången erbju-
dit inlämning för julpaket till 
familjer och pensionärer i 
Estland för Hoppets stjärna.

Charlotte Sjöström som är en av 
de ansvariga berättar att man 
får in mer och mer paket för varje 
år. I år samlade man in drygt 20 
paket från välvilliga ljustorps-
bor. Man kan välja att ge till 
barnfamilj, pensionärer eller att 
ge julklappar till institutioner.

Cilla Väng-
lund som 
kom och läm-
nade ett paket 
på Bygdegår-
den, poserar 
bredvid fär-
digpackade 
julpaket.
Paketen 
skickas med 
Hoppets 
stjärna till 
Estland och 
Rumänien.
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Närmare än någon annan.

Fastighetsmäklare Mäklarna
Ann Rydell Hall Köpmangatan 18   TIMRÅ
070-461 08 45              Tel:  57 33 90    

              

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

EN MÄKLARE NÄRA DIG 

Med stark lokal förankring och 
Marknadsföring lokalt och globalt 

Köpmangatan 18 
TIMRÅ

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

Ingen i världen säljer fler bostäder än RE/MAX 

Timrå 
Glasmästeri AB

Bilrutor och 
glasreparationer
Stenskottslagning

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

www.dina.se/timraorten

Ryds Glas
i Timrå AB God jul

och Gott nytt år!
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Signaturen ”Lundius” 
skrev ett antal små häften som 
utgavs i slutet av 1800-talet 
och i början på 1900-talet. 
Lundius hette Anders Olof 
Berglund och var skollärare i 
Bredsjön, hembygdsforskare, 
musiker m.m. Det här är del 
2 i berättelsen om Bredsjöfin-
narna.

Första drabbningen.

Det var en vacker sommardag; 
Bredsjö-Ante gick som vanligt 
ut för att gräfva i sin åker, men 
tog emot vanligheten sin bössa 
med sig under armen och då 
hustrun tillfrågade honom om 
orsaken dertill, svarade han helt 
kort: ”Jag väntar främmande i 
dag” - ty Ante visste mycket väl 
på förhand, hvad som komma 
skulle. Allt gick godt och väl 
till fram emot aftonen och intet 
”främmande” syntes till; men 
helt plötsligt förnams då inifrån 
skogen ett väldigt rytande, som 
kommit hvarje annan människa, 
utom Bredsjö-Ante, att darra till 
lif och lem, men denne utbytte 
helt lugnt sin spade mot det 
laddade flintlåsgeväret, och då 
Skäla-Han’s utskickade ”främ-
mande” kom Ante in på lifvet 
small ett skott, som sträckte nalle 
till marken död och badande i sitt 
blod. (Stället, der denne björn 
enligt sägen föll, kallas ännu i 
dag ”Björnlägdan”.) 

Men Skäla-Hans var ingalunda 
belåten med sitt, som han genom 
trolldom erfor, misslyckade 
försök, hvårföre han återigen 
”ställde björnen” på sin granne, 
men lagade tillika så, att ingen 
kula kunde bita på nalle den 
gången. Bredsjö-Ante var den 
gången ute i skogen, då han 
sammanträffade med sitt ”främ-
mande” och hade äfven sin bössa 
med, ty han visste nogsamt, hvad 
som komma skulle; men som det 
small kom kulan studsande till-
baka och surrade tätt förbi örat 
på Bredsjö-Ante och så fick han 
med ens klart för sig huru det var 
fatt. Till all lycka hade Ante sin 
yxa med sig och emedan Skäla-
Hans glömt att skydda björ-

nen mot stålet, föll han efter en 
väldig strid med klyfvet hufvud 
till Bredsjö-Antes fötter.

Men Skäla-Hans var ännu icke 
belåten, utan skickade i väg 
nalle n:o tre och sade: ”Bite 
hvarken bly eller stål på dig!” 
Bredsjö-Ante, som lätteligen 
förnam detta, gjorde sig en kula 
af silfver, hvilken han satte midt 
i hjärtat på den utsände besten 
och så var saken klarerad äfven 
för den gången.

Sedan Bredsjö-Ante på så sätt 
fått tre vackra slakt, kunde 
han icke uraktlåta att skicka 
vännen Hans en ”smakabit” af 
det myckna köttet och uttrycka 
sin tacksamhet för den myckna 
välfägnaden. Men Hans blef 
rasande och sade: ”Skam och inte 
jag må skicka sådana godbitar 
in i halsen på Bredsjö-Ante”; och 
ifrån den dagen koranio häller 
inte några björnar, utskickade af 
Skäla-Hans. 

Andra drabbningen och för-
soningen. 

Det förflöt nu en lång tid och 
intet ondt kom ivägen hvar-
ken för den ene eller den andre. 
”Våren kom och drifvan smalt af 
tegen” och Bredsjö-Ante sådde 
sina åkrar, men då kornet och 
rågen började visa sina späda 
plantor ofvan jord, märktes sju-
faldt flere uppstickande tistel-
broddar. Bredsjö-Ante förstod 
genast, att Skäla-Hans varit 

framme och han svor vid alla 
sina trollformler, att detta skulle 
Hans nog få dyrt ångra, Hans log 
i stillhet öfver sitt lyckade knep; 
men Ante var ingalunda den som 
ej höll ord.

En morgon, då Hans vaknade, 
var hans stuga så full af ormar, 
att golfvet omöjligen kunde 
skönjas. Han kröp ut genom den 
stora fällgluggen, men ute mötte 
honom samma syn. Hans för-
sökte alla sina trolldomskonster 
för att befria sig från de objudna 
gästerna, men ingenting hjälpte, 
hvårföre han till sist fann sig för-
anlåten att uppsöka sin granne 
och underhandla om försoning. 
Hans rusade iväg ned till sjön, 
der han hoppades finna sin eka fri 
från stygglingarne, för att i den 
ro öfver sjön och sedan gående 
fortsätta fram till Bredsjö-Ante; 
men ekan var äfven full af ormar, 
hvarför Hans måste kasta sig i 
vattnet och simma öfver sjön, 
dervid en mängd bestar gjorde 
honom sällskap ett godt stycke. 
”Jaså, du har fått främmande, 
Hans”, mumlade Bredsjö-Ante, 
då han såg vännen Hans komma 
luffandes och nogsamt visste om 
förhållandet. ”Ja, och jag tycker 
som så, att vi två gerna kunna 
bli vänner igen”, svarade Hans. 
Derpå ingick visserligen Bred-
sjö-Ante, men endast på det 
vilkor, att Hans skulle befria 
Antes åkrar från den bedröfliga 
tistelväxten och skulle samtidigt 
ormarne äfven försvinna.

Så skedde ock; tistlarne skicka-
des iväg nedåt de uppodlade 
trakterna vid den nuvarande 
kyrkan, der de växa och frodas 
rikligen ännu i dag och ormarne 
fingo sin tillflyktsort till de s. k. 
Skälabergen, der de i ovanlig 
myckenhet ännu förekomma.

Och från den dagen blefvo Bred-
sjö-Ante och Skäla-Hans åter 
vänner och deras barn gifte sig 
med hvarandra och flera armar 
tillkommo, som hjälpte de gamla 
med sina nyodlingar.

Källa: Hembygdsföreningens  
hemsida efter överenskommelse. 
www.ulander.com/ljustorp

Bredsjöfinnar
Historien om Bredsjöfinnarna och deras trolleri, del 2

Anders Olof Berglund i hemmet
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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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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
Terminalvägen 16, Timrå  · www.i-balans.se
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Så har det första året för 
Ljustorps egen hantverksbu-
tik passerat... och i slutet av 
oktober firades ett års jubi-
leet. Strax därefter kommer 
det tragiska beslutet om ned-
läggning.

För att fira ett års jubileum hade 
man anordnat special arrang-
emang i och kring butiken. Inne 
bjöds man på godis och utanför 
bjöds alla besökare på fika. Det 
var ju tyvärr en riktigt kall helg, 
som firandet inföll. Tack och lov 
sålde man korv med bröd till 
frusna besökare.

Utanför Humlan fanns ett antal 
barn som hade loppisstånd där 
man sålde lite grejor för att få in 
lite extra fickpengar. Affärerna 
gick lysande och det blev många 
saker som bytte ägare.

Vivianne Nyman från Humlan 
känner sig nöjd med jubileet och 
ser fram emot julhandeln. – Vi 
tycker att det är så roligt att ljus-
torparna ställer upp och handlar 
hos oss. Det var ju många som 
trodde att det inte skulle gå. Nu 
har vi klarat av första året med 
glans. Kom ihåg Humlan när du 
ska julhandla. Vi har massor med 
fina saker, avslutar Vivianne.

Snabb nedläggning

Förra veckan fick hantverkarna i 
Humlan  beskedet att man måste 
flytta ur lokalen direkt efter jul.

Man har under hela hösten känt 
till att hyresvärden vill sälja 
huset och hur en ny hyresvärd 
ställer sig är osäkert. Nu är det 

dock klart att Humlans saga är 
slut. Den nya hyresvärden vill 
använda huset för eget bruk och 
föreningen är uppsagd. Utflytt-
ningsdatum kommer att bli så 
fort som möjligt, under januari.

Det är naturligtvis tråkigt, säger 
Vivianne. – Vi har ju lagt ner 
mycket tid och kraft på att få i 
ordning den här lokalen. Dess-
utom har det ju faktiskt fungerat 
över förväntan.

Sista öppetdag blir den 21 decem-
ber, sedan stängs butiken. För-
hoppningen är att man ska hitta 
en ny lokal där man kan driva 
verksamheten, så småningom, 
men i dagsläget finns inga klara 
alternativ.

Fortsättning i nya lokaler?

– Det är ju lite svårare när det 
är affärsverksamhet, säger Vivi-
anne. Vi kan ju inte ha vår för-

säljning var som helst och inte 
heller hur som helst. Att driva 
en hantverksbutik kräver att 
man också kan skapa en känsla, 
åtminstone om man vill ha bra 
försäljning.

Ljustorps IF beklagar

Tina Tjärnberg, ordförande i 
Ljustorps IF och nuvarande 
hyresvärd säger att det är ett 
sorgligt beslut. - Idrottsfören-
ingen måste sälja Humelgården 
av ekonomiska orsaker. Fören-
ingen blöder ut pengar i och med 
att vi inte fått in de hyresgäster 
vi önskat i Humlegården. Idag 
står flera lokaler fortfarande 
tomma, berättar Tina. Styrel-
sen har lämnat olika förslag till 
Hantverksgruppen på möjliga 
lokaler i fortsättningen. 

Niclas Andersson i Socken-
föreningen som står på själva 
hyreskontraktet för Humlan 
instämmer i att det är en sorglig 
utveckling. Vi stödjer naturligt-
vis idrottsföreningen i de beslut 
dom tagit. Föreningens överlev-
nad är ju viktigare, än att behålla 
ett hus, även om konsekvenserna 
blir tråkiga för bygden och fram-
förallt hantverkarna. Vi hoppas 
hitta nya lokalösningar så fort 
som möjligt, avslutar Niclas.

Formella beslut tas under veckan 
som kommer. 

Humlan 1 år och läggs ner!
En Humla flyger, för att den inte vet att det inte kan...

Ulla Laggren jobbade inne i butiken under jubileumshelgen
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November
Sön 23 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj Baptistförsamling
Sön 23 kl. 18.00 
 Höstauktion 
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna
Ons 26 kl  13.00 
 Pro möte 
 Bygdegården
Fre 28 kl. 11.00 
 Babysång 
 Bygdegården 
 Lj Baptistförsamling
Fre 28 kl. 19.00  
         Körgrupp 
         Lagfors kyrka 
         Lj. Församling
Lör 29 kl. 14.00 
 Julgröt 
 Rättargården Lögdö 
 Höstsol
Lör 29 kl. 18.00 
 Adventsfika 
 Byalokalen 
 Bredsjöns Byalag
Sön 30 kl. 11.00 
 Adventsmässa 
 Ljustorps kyrka 
 Lj. Församling
Sön 30 kl. 15.00 
 Tomteland 
 Bygdegården
 Ljustorps IF

December
Mån 1 kl. 08.00-09.30 
 Företagsfrukost 
 Bygdegården 
 Lj Sockenförening
Fre 5 kl. 11.00 
 Avslutning Babysång 
 Bygdegården 
 Lj Baptistförsamling
Lör  6 kl 19.00 
         Julfest med dans 
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna
Sön 7 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj Baptistförsamling
Sön 7 kl 18.00 
 Temagudstjänst 
 Ljustorps kyrka 
 Lj Församling
Sön 7 kl. 19-21 
 Stickcafé Julspecial 
 Humlan

Tis 9 kl. 13.00 
 Julbord 
 Bygdegården 
 PRO
Ons 10 kl 12.00 
 Mitt på dagen träff 
 Församlingshemmet 
 Lj Församling
Ons 10 kl. 19.00 
 Bibelstudiekväll 
 Betel 
 Lj Baptistförsamling
To 11 kl 15.00 
 Luciafirande 
 Ljustorps dagis
Fre 12 kl. 08.00 
 Luciafirande 
 Ljustorps kyrka 
 Skolan
Fre 12 kl. 19.00 
 Julfest 
 Bygdegården 
 Mjällådalens Byalag
Lör 13 kl. 18.00 
 Sånger i Advent 
 Betel 
 Lj Baptistförsamling
Sön 14 kl 15.00 
 Familjegudstjänst 
 Ljustorps kyrka
Mån 15  
 Avslut teckningstävling 
 Bygdekontoret
Tors 19/12 
 Skolavslutning 
 Ljustorps kyrka
Sön 21 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj Baptistförsamling 
Sön 21 kl 18.00 
 Julmusik 
 Ljustorps kyrka 
 Lj Församling
Tors 25 kl 07.00 
 Julotta 
 Ljustorps kyrka 
 Lj Församling
Ons 31 kl 18.00 
 Nyårsbön 
 Ljustorps kyrka 
 Lj Församling

Januari
Sön 4 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj Baptistförsamlingen

Lör  4 kl 13.00 
 Barnfest 
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna

Tis 6 kl 15.00 
 Gudstjänst 
 Riibodarnasmissionshus 
 Lj Församling

Ons 7 Stoppdatum LjBladet
Ons 7 kl. 19.00 
 Bönestund för bygden 
 Betel 
 Lj Baptistförsamling
Sön 11 kl 18.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Ljustorps kyrka 
 Lj Församling
Sön 18 kl 11.00 
 Högmässa 
 Ljustorps kyrka 
 Lj Församling
Sön 18 kl. 11.00 
 Årsmöte 
 Betel 
 Lj Baptistförsamling
31-1 jan/feb Nästa Lj. Blad

Regelbunden verksamhet

Jullov för skolbarn
19/12 till 7/1

Tors kl 11.00  
 Sånggrupp 
 Bygdegården 
 PRO
Tors kl 18.30 
 Barmarksträning 
 Skidstugan 
 Ljustorps IF
Fre kl 18-21  
 Fritidsgården 
 Juluppehåll 23/12-15/1
 Vill ni se era aktiviteter här?   ljus-
torpsbladet@ljustorp.se  

www.ljustorp.nu
webbsida med nyheter om bygden

Dvärgschnauzervalp
Trevlig hanvalp, leveransklar. Säljes 
enligt SKKs rekommendationer. Reg. i 

SKK och dolda fel försäkrad

Pris 9.500:-
Intressant?

   Ring efter kl. 17.00 eller mejla  
   Charlotte & Pierre tel 830 40, 

070-350 94 95

    kennelcharpies@gmail.com

Aktiviteter  i Ljustorp nov-jan
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            Höjd  br     längd
 12 5 2000
 15 5 2000
 17 5 2000
 30 5 2000
 45 5 2000
 60 5 2000
 60 8 1000
 90 8 1000

Skenbr  längd     typ
   5      3000 A
   5      2000 B
   8      1000 A
   8      1000 B

Höglandsbodarnas 
Jord & Skog

Tel: 070 - 31 66 962

 

 Fordons smörjmedel
 Beställ oljan hos oss

”Norsk Hydro”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Borstlist för dina portar

Aluminiumhållare 
För borstlist

  

 

Handrengöring
”Tufanega Superega”

Bra för oljiga
händer i verksta’n och i

jordbruket

Egen verkstad
med svarvning och fräsning

Intresserad?
Ring:

Kenneth Sällström
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Telefonnummer

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

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

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

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

Öppettider

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

Ljustorps Trädgård
Mån-Fre 10-17, Lö 10-14, Sön Stängt 
Julafton 10-14

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

Humlans Slöjd. OBS Stänger 21/12! 
Lör-Sön 11-15 
Vecka 49-51 även Tis &Tors 13-16

Biblioteket
Mån & Ons 17-19

Kansli IP
Mån-Fre 7-13.30

Pastorexpedition Ljustorp
Ons 10-12 
Övrig tid Pastorsexpedition Söråker

 

   

Ljustorps information

Glöm inte!

Företagsfrukost 
Den första måndagen varje månad

Bygdegården
Nästa gång: måndag 1/12 kl. 8-9.30

Välkomna
OBS! Januari uppehåll pga helg

Säljes!
Gustaviansk säng 

Målad brun färg 
800 kronor avhämtas

Kökssoffa 50-tal 
Ljust trä och röd klädsel 

600 kronor avhämtas

Svart skrivbord med hurts 
Trä och aluminium 

Full storlek 800 
Avhämtas dec/jan

Bengt-Eric Tuna 073-3100153
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Nästa medlemsmöte
Ons 26 nov kl 13.00 

Tandläkare Anders Nigard informerar 
om tandvård.  

Underhållning av ”Alnöteamet”

Boule
Skönsbergs 
Boulehall 

12 nov & 3 dec  
kl 12-15

Hemlagad husmanskost, 
även för avhämtning

Smörgåstårtor

Catering för alla tillfällen

Öppet:
mån-fre 10.30-13.30

minst 2  dagens rätt

Julbord 
Tisdag 9 dec kl 13.00 Bygdegården

Anmälan görs till Maj-Britt Forsström 
Tel: 060-830 51

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

medlemsmöten.

Mötesplatsen  
för företagare

entreprenor.timra.se

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

Sånggrupp 
Du som spelar eller sjunger är välkommen 

till vår sångcirkel, torsdagar kl 11.00 på  
Bygdegården
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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 

 

GLAS * MONTAGE * SOLSKYDD

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

www.rialp.se 

Välkommen!

            Värdering:
    - Underlag vid försäljning/arv mm    

- Karta över fastigheten 
    - Skriftlig sammanfattning av  

värderingen 
Välkommen att kontakta oss! 

Sundsvall: Tel 060-55 31 60 
Ånge: Tel 0690-677 30 

Härnösand: Tel 0611-837 40 
Bräcke: Tel 0693-661 245
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Turista hemma - Lövbergskyrkan -    
Lövbergskyrkans arkeo-
logistig är en av våra två 
arkeologistigar och den 
leder trots namnet inte till 
en kyrka, utan till ett forn-
minne.
Stigen uppför Lövberget är en 
i vissa fall brant stig, men den 
erbjuder fantastiska vyer och 
utsiktsplatser. Den passar lika 
bra att promenera vår, sommar, 
höst eller vinter bara det inte är 
för mycket snö.
På vägen upp mot toppen passe-
rar du flera informationsskyltar 
om dalens historia. När du väl 
kommer upp på toppen hittar du 
ett gravröse från bronsåldern ca 
1800 - 500 f kr. På den tiden såg 
man havsviken som gick hitom 
nuvarande Ljustorps kyrka. 
Röset är ovanligt eftersom det 
ligger så högt. Det tyder på att 
det förutom att vara en gravplats 
för en betydande person, även 
kan vara en revirmarkering eller 
någon form av signal till omvärl-
den.
Vid gravröset finns en informa-
tionsskylt och sittplatser. Lövber-
gets topp ligger 180 meter över 
havet. Går du bortom gravröset 
så finns en utsiktsplats över den 

västra delen av Ljustorpsdalen 
som är helt fantastisk. Här kan 
du sitta och njuta av vår härliga 
dalgång.
Du kommer till Lövbergskyr-
kan genom att köra Lövbergs-
vägen fram till det kommer en 
skylt. Skylten visar dig fram till 
en informationstavla och parke-
ringsplats, tänk på att inte ställa 
bilen så att du hindrar bönderna 
i traktorer, som använder vägen 
till och från sina åkrar.
När du parkerat bilen har du ca 

20-30 minuters promenad kvar 
upp till toppen. Stigen är ca 0,5 
km lång, men delvis brant.
På Hembygdsföreningens hem-
sida kan du hitta en karta över 
stigen. www.ulander.com/ljus-
torp.
Bilden ovan till höger är tagen 
strax före toppen, med utsikt 
över Tuna by.

Njut!
Text och bild: Redaktionen 

Material från flera olika källor

B.E Forzelius Ekonomi & Utbildning – Ett Timråföretag 

Ekonomichef att hyra  Kursverksamhet 
Organisation   Budgetering med excel 
IT som verktyg   Skapa snygga dokument 
Planering    Grundbokföring teori 
Grundbokföring   Grundbokföring pc 
Uppföljning per verksamhet  Bokslutsteknik 
Periodbokslut   IT grundkunskaper 
Moms och personalskatter  MM 
Årsbokslut och deklaration 
Årsredovisning 

Köp konsulttjänster sparsamt Kunskap är ej tung att bära

Tag kontakt med mig, Bengt-Eric, för en förutsättningslös diskussion 

Tuna 102  861 93  Ljustorp  Telefon  060-82045    070-3100153  be@forzelius.se 



Föreningstidning

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP B

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

Baptistförsamlingen 
B-E Forzelius Ek.& utb.
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling 
Bergeforsens maskin
Berge Fotvård
Bolagsbolaget
Bygdegårdsföreningen
B.K Skomakar´n
Byggbutiken
Callans Trä 
Danielsson byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Ebbas lunchbar
Energiexperten
Entreprenör Timrå

Hoffman 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
Mobila massören
Monicas

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

     Tidig vinter i  Ljustorp, bild från 18 november!


