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 UTGIVARE:        LJUSTORPS SOCKEN EKONOMISKA FÖRENING

  I Affären fi nns
  Svenska spel

Juli 2006 - Årgång 12, Nr 4

ÅRETS BY 2006

foto: Lena liljemark

Betel 150 år
Den 27 augusti fi rar en av bygdens 

föreningar 150 år. Det är Ljustorps 

Baptistförsamling som uppnått den 

aktningsvärda åldern.

Grattis!

Utgivare: Ljustorp socken ekonomisk förening

”Årets by fest”
Den 12 augusti går den stora grill-

festen av stapeln. Alla ljustorpare är 

varmt välkomna till Prästgårdsparken 

för att grilla tillsammans och fi ra att 

vi blivit ”årets by”. Varmt välkomna!

16.00 till 22.00

Skolstart 22/8

I det här numret:
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REDAKTIONELL INFORMATION

KOMMANDE TIDNING
Nästa tidning     30 sept
Stoppdatum den 8 sept

   Stopp           Utskick 
nr 6              10/11               30 nov

PRENUMERATION
Tidningen delas ut gratis till alla som har brev-
låda Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen 
kan prenumerera för 150 kronor per år. Sätt in 
pengarna på PG 8611 24-6 och skriv prenumera-
tion, ditt namn och adress så kommer tidningen.

Distribution
Slättmon,Västansjön,Bredsjön,Uddefors: 
Göran Andersson   tel: 060-845 12 
Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hömström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-810 51
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Bjökom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-82031
Skäljom-Edsåker-Aspån: 
Hans Öberg    tel: 060-57 56 26 
Lögdö, Ribodarna-Masugnarna: 
Björn Andersson   tel: 060-820 74 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-82434 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Herbert Svedlund   tel: 060-83079 
Åsäng mot Viksjögränsen: 
Mjällådalens byalag mobil: 0737-282508

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

ANNONSPRISER 2006
Enstaka annonser
  Pris exkl. moms    Pris inkl. moms 
Hel A4           660:-                  825:- 
1/2 A4            330:-           413:-
1/4 A4            165:-           206:-
Radannons        35:-              44:-
------------------------------------------------------------
Abonnemang för 6 nummer
  Pris exkl. moms    Pris inkl. moms 
Hel A4    2.640:-  3.300:-
1/2 A4    1.320:-  1.650:-
1/4 A4       660:-     825:-
1/8 A4       330:-     413:-
Radannons       141:-     176:- 
------------------------------------------------------------
Abonnemang för Ljustorpare
  Pris exkl. moms    Pris inkl. moms 
Hel A4           2.200:-         2.750:-
1/2 A4            1.100:-          1.375:-
1/4 A4                550:-              688:-
-----------------------------------------------------------

Obs!!!
Som medlem (insats + årsavgift) i Ljustorps 
Sockenförening har Ni 10 % rabatt på annons-
kostnaden.
-----------------------------------------------------------

Information till annonsörer
Tänk på att posta, mejla eller lämna allt material 
i tid. Tänk på att originalets utseende påverkar 
det färdiga resultatet.

Ljustorpsbladet 
Ljustorps Sockenförening

Besöksadress:   Ljustorps Handel/Bygdekontoret 
Postadress: Öppom 110, 
      860 33 BERGEFORSEN 
e-postadress: ljustorpsbladet@ljustorp. se eller
      sockenforening@ljustorp. se 
Webbadress:    www. ljustorp. se/ljustorpsbladet 

Plusgiro: 86 11 24-6 Org nr: 76 96 00-9476

Ansvarig Utgivare
Tina Tjärnberg  tel: 060-831 17 
Redaktion
Lena Liljemark  tel: 060-824 13 (Bygdekontoret)

Birgit Svensson tel: 060-81139
Artiklar
Lena Liljemark  tel: 060-822 22 
Olof Ulander  tel: 060-822 40
Annonser
Tina Tjärnberg och Lena Liljemark

Om du eller någon du känner skulle vilja med-
verka eller skriva i tidningen, så hör av dig. Vi vill 
gärna täcka upp det mesta som händer i bygden, 
men tiden räcker inte alltid till. Vi är tacksamma för 
all hjälp och alla bidrag som Vi får.
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Styrelse 2006

Lena Liljemark, ordf
  Tina Tjärnberg-Forslund
  Ulf Nilsson kassör
  Niclas Andersson
  Kjell Rastberg
  Bengt-Eric Forszelius, supp
  Christer Nyman, adj 

Ljustorps sockenförening

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

Årsavgiften 2006
Enskild: 75:-

Familj: 100:-

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

Insats
 Enskild: 100:-

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

Insatsmedlemskapet är 
personligt och betalas en 
gång sen tillkommer års-

avgiften varje år.

Ljustorps sockenförening
Lövberg 102, 
860 33 Ljustorp
Tel: 060-822 22,  824 13
PG 86 11 24-6
Org. Nr: 76 96 00-9476
sockenforening@ljustorp.se
www.ljustorp.se/sockenforening

Bygdekontoret 

Mån-Fre: 9-19 (tillgängligt)
Mån-Fre 10-11 (personal)
Ljustorps Handel, 
Tel:060-824 13
bygdekontoret@ljustorp.se 
www.ljustorp.se/bygdekontoret

www.ljustorp.se

När Ljustorp fi ck utmärkelsen årets 
by erhöll vi en check på 25.000 kronor 
från Länsstyrelsen. Priset skulle gå till 
något som gav bygden uppmuntran för 
det arbete som skett.

På ett möte bland föreningarna i bygden 
diskuterades vad vi egentligen ville 
använda pengarna till. Allt från statyer, 
marknadsföring, skyltar mm var uppe 
på bordet. Slutligen kom dock gruppen 
fram till att det bästa som alla ljustor-
pare faktiskt kan njuta av är just en 
riktig sommarfest.

Så kom vi fram till att skulle bjuda in 

hela Ljustorp på grillfest. Ljustorps 
IF och Ljustorps församling erbjöd 
Sockenföreningen att komma med och 
genomföra arrangemanget tillsammans 
med dem istället för ”surströmmingen” 
det här året. Vi insåg att det var svårt 
att hålla två så stora arrangemang nära 
varandra. Dom ideella krafterna ska ju 
orka också ;)

Efter det har planeringen fortskridit 
och nu närmar vi oss äntligen dagen D. 
En arbetsgrupp har jobbat med detal-
jerna, se sid 11.

Välkomna!

Ljustorps ”årets by fest”

I år kan vi i alla fall inte klaga på vädret 
som vi har fått under semestern. Enda 
möjliga nackdelen är att vi får mindre 
besökare i ljustorp. Folk orkar inte åka 
runt och besöka utfl yktsmål när det är 
30 grader varmt.

Vi har fått klart alla 
turistbroschyrer till 
semestern och nu 
har vi en över-
gripande broschyr 
med fyra underbro-
schyrer som hand-
lar om bad, kanot, 
fi ske och vandring. 
För varje enskilt 
utfl yktsmål fi nns 
det dessutom ett 
separat faktablad. 
Besök gärna turist-
informationen eller 
bygdekontoret och 
hämta lite material. 
Det skadar inte att 
turista i sin egen hembygd. 

Riktigt roligt är det också med 
Björkängen utveckling. Där kan du i 
år förutom turistinformation och våf-
felstuga även fi ska i ”Put&Take” och 
shoppa loss på loppisen på dansbanan. 

Det är roligt att Ljustorps idrottsfören-
ing gör så mycket för att vår fi na bygd 
skall leva upp och visas upp.

Sen mitt i vårt ”årets by” år har vi 
en föreningen som fi rar 150 år. Vi 

vill från Sockenfören-
ingens sida gratulera 
Baptistförsamlingen 
och önska dem ett fi nt 
jubileum i augusti.

Det enda molnet på 
sommarhimlen är 
kommunens hot att  
fl ytta hemtjänstloka-
len från Ljustorp till 
Bergeforsen. Hem-
tjänsten är den enda 
möjlighet som fi nns 
för äldre att bo kvar 
hemma i Ljustorp. 
Äldreboenden och lik-
nande  erbjuds bara i 
de centralare delar av 
kommunen. Att i det 

läget fl ytta hemtjänstpersonalen längre 
bort skapar förutom otrygghet för vård-
tagarna, längre larmtider.

Styrelsen

Nu är det sommar!
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Den 3 juni anordnade Hembygds-
föreningen tillsammans med 
Mittuniversitetet en utfl ykt till 
Mjällådalens niplandskap.

Upprinnelsen till utfl ykten var 
sökandet efter rester av en damm 
som fi nns antydd på kartor från 
1700-talet. Under utfl ykten fann 
man inga dammrester men väl 
ett dramatiskt landskap med stora 
skönhetsvärden stadd i snabb 
omvandling. Det landskapet ville 
hembygdsföreningen visa för fl er 
och därför ordnades exkursionen 
den 3 juni 2006. 

Mikael Berglund, lektor i natur-
geografi  vid Mittuniversitetet, gui-
dade oss och berättade om vilka 
mekanismer som driver förändring-
arna längs Mjällån. På bilden nedan 
pekar Mikael ned mot Mjällån vid 
en dramatisk brant, där plintarna 
från ett stort förrådshus försvunnit 
ned mot vattnet under de senaste 
åren..

På många ställen gör ån en stark 
sväng och gräver ur slänten. I slän-
terna kan man se olika skikt, dels 

de ljusa sandskikten dels de mörka 
lerskikten. Sanden har förts ned i 
isälvarna vid istidens slut och ler-
lagren har bildats under tider när 
den aktuella nivån varit havsbot-
ten.

Mikael tog upp lite material från 
en av rasslänten och visade att den 
bestod av ren sand som var allde-
les torr. Material av den typen är 
stabilt om det inte utsätts för påver-
kan som den meanderande ån 30- 
40 meter nedanför våra fötter. Vid 
sådan påverkan kan vattnet snabbt 
fl ytta stora mängder material. 

Nyligen rasade träd och stora sår 
i landskapet visar att förändringen 
går i mycket hög takt. När fl era ras-
riktninger möts uppstår det vassa 
ryggar, där det är mycket vanskligt 
att gå. 

I botten på en ravin som besäktes 
rinner ett vattendrag, som är så litet 
vid denna tid på året att det inte 
syns bland all nedrasad bråte. Här 
är det andra krafter än meande-
rande stora vattendrag, som driver 
förändringen. Vid fi nare kornstor-

lek än sand kan jordarten hålla 
en viss mängd vatten, men ökar 
vattenmängden blir materialet mer 
eller mindre fl ytande och kan välla 
fram ur sluttningar och åstadkomma 
skred och stora förändringar.

Sällskapet tog sig ned till ån efter 
den gamla kyrkstigen. Vid denna 
plats fl yter ån stilla fram och det 
var ett alldeles lämpligt ställe att 
äta smörgåsar och dricka te eller 
kaffe. 

Arnold Thunström berättade om 
kartuppgifterna från 1760-talet. Det 
fanns fl era namn som Damm-
backen, vilka indikerade att det 
tidigare funnits en damm i områ-
det. Den hittills mest troliga förkla-
ringen på en damm i området är 
att den gjordes för att förse Lögdö 
bruk med ett mer konstant vatten-
fl öde. 

Av sorlet att döma så trivdes grup-
pen och kunde gå hem med nya 
insikter och skönhetsupplevelser. 
Det var 16 intressera

Materia och bild: Olof Ulander

Utflykt i Mjällå niplandsskap

Mikael Berglund från Mittuniversitetet berättar om Mjällån
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Fler erbjudanden fi nns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 6/8 med reservation för slutförsäljning

Öppettider
Mån-Fre 9-19 Lördag  10-16 Söndag 11-15

Adress: Öppom 110, 860 33  Bergeforsen, Tel: 060-820 40, fax: 820 50,
e-post: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida:www.ljustorp.se/ljustorpshandel

Niclas, Veronica och Jörgen
Hälsar alla hjärtligt välkommna

HEMSÄNDNING
Tel: 820 40

Leverans
fredag förmiddag

Beställning
senast torsdag

LEVERERAS
KOSTNADS FRITT

OMBUD FÖR

Kom och avnjut en 
kopp kaffe i vår spelhörna

Bilbatteri
från

 499 :-

Billys Pan 
Pizza 170g

från

2 för 20 :- :-

Hjälmar
från

 595 :-

Risgröt
Felix 500g

från

2 för 15 :- :-

Coca Cola 
2 liter

17.90 ++pant

Polarkaka
familjepack

2 för 35 :-



6

Midsommar på Hembygdsgården

Den 23 juni fi rades som vanligt 
midsommar på Hamre Hem-
bygdsgård. Det var många besö-
kare på plats för fi randet.

För de 10-tal 
personer som är 
inblandade i för-
beredelserna för 
midsommarfi-
randet är själva 
festen bara en 
liten del. Gräset 
skall klippas och 
kanter skall 
ansas, husen 
skall städas, 
fönster skall 
putsas, dasset 
skall ställas 
iordning, björ-
kar skall huggas 
och placeras ut, 
bullar och bakel-
ser skall bakas, 
lax och tillbe-
hör skall anskaf-
fas, laxen skall 
gravas, smörgå-

sar göras, tältet resas, bänkar och 
bord ställas fram och rengöras. 

Midsommarstången kläds kvällen 

före med björklöv. På bilden 
smyckar Ethel Perälä stången med 
gula och blå band innan barnen 
kommer och får klä ringarna  med 
plockade blommor i hinkar eller 
med de blommor de själva vill 
plocka runt hembygdsgården. 

Laxmackor i all ära, men vad går 
det upp mot en korv med bröd! 
Korv med bröd var midsommaraf-
tonens mest populära rätt på hem-
bygdsgården.

När väl stången var smyckad med 
blommor av barnen och rest av 
starka män, kom dansen igång och 
allt var som det skall vara en mid-
sommarafton med sol, glada män-
niskor och musik av Lövbergarna.

 I år blev det ett år med hyfsat 
väder. Det kanske inte var sol hela 
tiden men i alla fall ibland. Det var 
ca 100 personer som deltog i fi ran-
det.

Material och bild: Olof Ulander
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Bilbingo

Torsdagar

Kl. 18.45

Kassan öppnar kl. 17.30

KANOTUTHYRNING

TEL: 073 - 094 49 44

Turistinformationen, Loppis
      och Put and take fi sket….

Öppettider 11.00-18.00
Välkomna till vårat stora loppis 

nere på dansbanan.
Prova även på put and take- 

fi sket  där det fi nns fi na regnbågar 
att få på kroken. 

Turistinformationen har som van-
ligt information om alla sevärdhe-
ter i Ljustorp och i Wåffelstugan 
serveras förutom wåffl or, kaffe 

med bröd och glass, m.m.

Välkommen

Ljustorps IF:s Minnesfond
Gåvor som skänks till denna fond går till 
föreningens ungdomsverksamhet. När ni 

vill använda denna fond så ring 

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

plusgiro 374020-6

Nytt faxnummer:
060 - 824 03

Bokningsnummer:
060 - 821 86

Grillfest
på

Församlingshemmet
den 12 augusti

Kl. 16.00-22.00
Se vidare annonsering

Ljustorps IF
Mellberg 3107  860 30 Bergeforsen
tel:   060-821 86, 824 03
mobil:   070-34   117, 070-29 83 184
hemsida: www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
e-post:  ljustorpsif@telia.com
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Den 20 juni anordnade Gunilla 
Molin och Gerd Lagerbäck Käll-
man en musikalist soaré som 
byggde på Petrus Norlanders 
musik. Soarén hölls på Ljustorps 
Hembygdsgård.

Petrus Nordlander lyckades genom 
sitt ideella ungdomsarbete tända 
den musikala elden både hos 
Gunilla och Gerd och han har 
därmed styrt inriktningen av deras 
liv som i båda fallen helt har ägnats 
musiken. Petrus som försörjde sig 
som skolvaktmästare, var också trä-
slöjdslärare och ungdomsledare i 
musik. Under ett tiotal år fram till 
1972 skapade och ledde han också 
Hembygdskören. Men han ledde 
också Ljustorps spelmanslag och 
skolorkestern. Petrus var också en 
drivande hembygdsvän och en av 
personerna bakom tillblivandet av 
Hembygdsgården.

Bestående insatser gjorde Petrus 
också genom den musik han ska-
pade. Under kvällen framfördes 
fyra av Petrus verk. 

Till kvällens föreställningen hade 
deltagare i Petrus Hembygdskör 
inbjudits såväl som tidigare musi-
kelever. Ett 70-tal personer hade 
mött upp på hembygdsgården och 
många av deltagarna hade inte setts 
på 40 år så det fanns mycket att 
prata om.

Gerd, på bilden nedan, till vänster 
och Gunilla till höger hade också 
valt ut sådant som Hembygdskören 
sjungit och som deltagarna kunde 
stämma in i. Bland de framförda 
styckena fanns mycket som var 
känslosamt men också sådant som 
var glatt och skojfriskt. Gerd och 
hennes fi ol trivdes gott på hem-
bygdsgården då akustiken funge-
rade mycket bra. 

Under kvällen berättade både Gerd 
och Gunilla anekdoter från tiden 
med Petrus. Gerd hade också skri-
vit en hyllningsdikt ”Till Petrus och 
Ellen” som hon framförde. Dikten 
kan läsas på hembygdsföreningens 
hemsida.

Ingrid Staaf var en ofta anlitad 
solist i Petrus Hembygdskör och 
blev uppmanad att deltaga i den 
musikaliska yran genom att fram-
föra en sång.

Bland annat spelades och sjöngs 
Sommarpsalm, Plocka vill jag 
skogsviol, Under rönn och syrén, 
Visa vid midsommartid, Säterjän-
tans söndag, Guds lov i naturen, 
Visa från Ådalen, Sommartrall, En 
marsch av Händel, Delsbo brud-
marsch, Säg minns du den psalm 
och Kavaljerens avsked.. Fyra verk 
av Petrus Nordlander framfördes 
Ljustorpslåten, Vals från Ljustorp, 
Polska från Ljustorp och Skibotn-
låten.

Så tog föreställningen slut efter 
några extranummer. Gerd och 
Gunilla avtackades för sina fi na 
föreställning från Hembygdsfören-
ingen, kamrater och släktingar till 
Petrus. Det fi nns en ljud-CD från 
kvällen som kan beställas av Olof 
Ulander.

Material och bild: Olof Ulander

Musikalisk soaré kring Petrus Norlander
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Sommarläger i Ljustorp
Fritidsgården och Ljustorps IF arrangerar i 
samverkan med SISU ett sommar läger.

10 - 12 augusti
   Pris:   150 kronor

      Tid:   9,00-15,00
      Plats:   Ljustorps IP

Ålder: 6 år (eller födda 2000) och uppåt, vi  försöker att   
   anpassa åldersgrupperna på bästa sätt. Övernatt-
   ning 11-12/8, om det är vackert  väder så tältar vi 
   annars så sover vi på IP.  Övernattning är 
   naturligtvis frivillig.

Vad gör vi???
Spelar fotboll, Forum teater med estet elever från gymnasiet, 
Kanoting, Bad, skateboard rampen och så fi nns det massor 
med mer som vi kan göra det vi vill är att ha kul, roligt, skoj, 
coolt, mysigt, fränt

Anmälan: senast 31/7 

till Marlene 070 - 33 75 307 eller Tina 070 - 355 63 34

Ljustorps Bygdegård ek. förening
Mellberg 149
86033 Bergeforsen
Postgiro 17 65 03 - 1
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com

BOKNINGSTELEFONER:
060 82186,  fax/tel. 060-824 03 ,  070-298 31 84 
Vivianne 
------------------------------------
Anläggning  070-34 00 117
Vaktmästare 070-28 83 147

Välkommen 
att hyra 

Bygdegården
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I det här numret fortsätter vi 
med att titta på ett lite annor-
lunda jordbruk. Vi besöker Roten 
gård vid östra Ljustorpsgränsen. 
Gården får representera en jord-
brukartyp som är mångsysslare 
och turistinriktad.

Roten gård har som djurbesättning  
hönor, 30 mjölkkor, 10 getter, 2 
suggor och en galt och 4 hästar som 
strövande i hagarna. En av hästarna 
är dessutom islänning. Dessutom 
fi nns det oftast griskultingar. Gri-
sarna är av typen Lindrödssvin som 
är en gammal lantras.  Gården drivs 
av det idérika gifta paret  Birgit och 
Torgny Ahlberg.

Gården har under ett antal år 
erbjudit ”Bo på lantgård” i en 
stuga som ligger på ägorna. 
I år har man precis gått ur 
den kedjan, eftersom avgifterna 
tyvärr blev för höga. Stugan 
kommer att fortsätta  erbjudas 
till uthyrning för alla som är 
intresserade. Stugan ligger 
avskilt och idylliskt med egen 
badplats och båt. Gården har 
också ett alternativ med 
”Bed&Breakfast” för den som 
hellre vill bo så. Bor man så ingår 
naturligtvis frukost.

Annars har man satsat på att bygga 
upp en stor grillkåta som fram-

förallt riktar sig till grupper. Här 
tar man emot grupper på mat och 
de kan även övernatta om de vill. 
Birgit berättar att man även har haft 
ett brudpar som låg här på sin bröl-
lopsnatt. Kåtan är mycket fi n invän-
digt och innehåller ca 7 bäddar.

Det senaste projektet är ett nytt 
gårdsmejeri som öppnar någongång 
under sommaren 2007. Här kommer 
man att tillverka produkter från går-
dens djur. Det kommer också att 
vara en gårdsbutik och ett café med 
hantverk i anslutning till mejeriet.

För att komma till Roten gård 
svänger du av i Åsäng och kör mot 
Sticksjö i ca 9 km. Sväng sedan 
mot Roten och kör fram till bond-
gården. Från Ljustorps kyrka är det 
ca 1,5 mil till gården.

Vill du hyra stugan eller grillkåtan 
kontaktar du  Torgny eller Birgit 
Ahlberg på 0611-420 46 eller 
070-310 13 69.

Gården känns som ett intressant 
inslag bland Ljustorps lantbrukare. 
Här satsar man okonventionellt på 
nya grepp för att förbättra lönsam-
heten. Det ska bli spännande när 
det nya gårdsmejeriet öppnar nästa 
sommar. Det är något som saknas 
här i Ljustorp, så det blir ett väl-
kommet tillskott. 

Det får bli en ny artikel nästkom-
mande sommar för att följa upp den 
nya verksamheten. Lycka till.

Bild och material: Lena Liljemark

Bönder i Ljustorp

Bondmoran Birgit Ahlberg matar du små Linderödskultingarna med mjölk

Grillkåtan som fi nns i utkanten av gården



11

      Geonorr 
                                      Jordankartjänst i Sundsvall 

Ring och hör! 
Geonorr Jordankartjänst 
Bredsjön 155 
860 33  BERGEFORSEN (Ljustorp) 
Håkan Josephsson      070-530 60 50 Bredsjön 
Stefan Edström           070-631 70 00 Åsäng 

Vi borrar och spräcker sten! 

Vi monterar jordankare! 
                     

Även mark och miljögeoteknik! 

N                         F 
U    Ä                  Ö 
       V                  R 
       E 
       N    B            
              R 
              U           B 
              N           E 
              N           R 
              S     +     G 
              B           V 
              O           Ä 
              R           R 
              R           M 
              N           E 
              I 
              N 

”Årets by” fest
Alla ljustorpare inbjuds på grillparty och 

familjefest i Prästgårdsparken
Lördag den 12 augusti kl 16-22

Underhållning av Jon Olofsson och Erika från Klövsjö

Vi bjuder på grillat kött, korv, sallad, 
dricka och kaffe med kaka.

OBS. Samåk gärna eftersom det kommer att bli problem med parkeringar. Parkeringsvakter kommer att 
fi nnas. Ni som inte kan ta er för egen maskin till festen kan ringa så arrangerar vi hämtning: 

Freja 824 05, IP kansli 824 03, Bygdekontoret 824 13 eller Björn 0730-944 944

Arrangörer: Ljustorps församling, Ljustorps IF och Ljustorps socken ekonomisk förening
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En av Ljustorps vackrare tra-
ditioner är vår skolavslut-
ning. Inte ett öga är torrt när 
barnen sjunger sina vackra 
sommarsånger. I år inföll 
avslutningen fredag den 9:e 
juni.

Skolavslutningen i år inleddes 
som sig bör med ”Den blomster-
tid nu kommer”. Därefter kom 
den sångvilliga förskoleklassen 
tillsammans med klass 1-3. 

Därefter pratade vår egen präst 
Peter Persman om tennis och 
om att vara sig själv, istället för 
att försöka efterlikna idoler.

Därnäst kom klass 4-6 och sjöng 
sina sånger. Något man helt 
klart kan konstatera är att sång-
villigheten minskar med åren. 
Ju äldre klass, ju tystare sång.

Sen var det dags för en unison 
sång i form av ”Du gamla du 
fria” innan rektorn höll sitt tal 
till barnen som skulle gå på 
somamrledighet. En annan fi n 
tradition som rektorn ansvarar 

för är att 6 års eleverna som 
ska bli hösten 1:or ger en ros 
till alla som går ur årskurs 6 
och därmed lämnar Ljustorps 
skolan.

Innan det är dags att gå ner 
till skolan och dricka kaffe 
och äta bakelse så sjunger hela 
församlingen som traditionen 
bjuder:

”Ingen klocka ringer mer”

”Flaggan vajar på sin stång
Lyssna på vår sommarsång
Snart så sjunger vi ”Den 
blomstertid”. Visst var vårter-
minen lång, men den sprack 
som en ballong. Nu så blir det 
ro och frid.

Ingen klocka ringer mer
ingen skola snart man ser
Hej, och mors good bye, gamla 
plugg. Klockan ringer bara ut
vårterminen är nu slut.
Inte gör det oss ett dugg...”

Bild och material: Lena Liljemark

Skolavslutning

föräldrar och barn njöt av fi ka med bakelse på skolan 
efter avslutningen i kyrkan. 
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11.

GALLERI KICKI 
Original, litografier, skulpturer och 
glasänglar. Kända konstnärer såsom: 
Jöran Nyberg - Bengt Åberg -Lena 
Sellstedt -Eeva-Liisa Holappa Jons-
son -Sofia Rustan -Mattias Rustan-
Per Julius -Kaj Bernstonde m fl. PS 
Lena Sellstedt har nu tre litografier 

Tar emot inramningar av både gam-
malt och nytt. Har 700 ramar att 
välja mellan samt ca 400 passepar-
touter. 

Välkomna in och besök oss på! 
Medborgargatan 41 i Skönsberg 

060-43066, 070-6045193, 070-6648204 

Tord och Kicki  

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

Hökarvägen 16 

2-takts Oljor       Bromsbackar 
 Variator remmar             Vajrar  
 Tändstift                   Elektriskt 

Servar och reparerar 
Alla märken 
Reservdelar 



14

Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet.

Bild nr 11477. 
Det är högsommar och 
en lämplig tid för utfl yk-
ter. Kanske kan ovanstå-
ende bild vara inspiration. 
Bilden är tagen från Bur-
bergets topp med ustikt 
över Ljustorpsdalen. Till 
vänster syns byarna Tuna 
Björkom och Jällvik. I 
förgrunden kaffekoppar i 
porslin, ett spritkök med 
en kastrull, en rejäl kak-
burk i plåt och en tårtkar-
tong. Personerna på bilden 
är från vänster, John Thun-
ström, Erik Bergman, Svea 
Bergman och Rut Thun-
ström. Bilden är troligen 
tagen av John Thunström 
med självutlösare 1950.

Bild nr 11621.
 Bilden är tagen troligen på 1930-talet av 
Bror Berg, Uddefors. Flickan på bilden 
heter Karin Åström. Även om fl ickan klätts 
fi n så är nog huvudmotivet den fi na lek-
stugan som kan väcka dåligt samvete hos 
vilken morfar/farfar som helst än idag.

Mycket snarlika hus byggdes också som 
rastkojor för arbeten på annan plats än 
hemmet. Det fi nns bevarade exemplar av 
sådana kojor.

Surströmmingsfest
på Hembygdsgården

Onsdag den 9 augusti 19.30
Avgift 80:-

Alla är välkomna!

Arrangör Ljustorps hembygdsförening.



15

En aning personligare

Begravningsbyrån med det personliga engage-
manget fi nns för Dig alla dagar. Vi har jour kvällar 
och helger så Du når oss även då om Du behöver 
vår hjälp vid ett dödsfall.
På begravningsbyrån hjälper Inger, Robert eller 
Torbjörn Dig när det gäller begravningar och 
Linda
tar hand om enklare bouppteckningar. 
Vi samarbetar även med juristfi rman Kirsi Bolund 
när det gäller mera avancerade bouppteckningar 
och övriga juridiska frågor.

Välkommen till oss!

Hässjö Begravningsbyrå
Köpmangatan 38 i Timrå

Tel 400 63 (även jourtel)

Vi har även kontor, Agenda Begravningsbyrå, 
i Sundsvall och Fränsta

                Av SBF auktoriserade begravningsbyråer

Stallströ 38:-/bal vid pallköp
enstaka balar 43:-/styck

Impregerade trallbrädor från 
3.90 per längdmeter 

Rean pågår för fullt
30-50% på nästan allt.

Ej byten eller öppet köp

Välkommen!                                                                
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt  
    Pensionärsrabatt

Öppet:
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47  
Tel & Fax 58 07 80

Byggbutiken Timrå
”Din lokala byggvaruhandel”

Vi har det Du behöver inom bygg...

Nu har vi även börjat med VVS
            Sågade och hyvlade trävaror

                     Låna gärna vår släpvagn

Terminalvägen 6, Timrå
Tel 060-57 10 50

Öppet vardagar 8.00 - 17.00

   I balans   
   Gunilla Nordvall
Stressad? Sliten? Spänd? Svårt att sova? 
Eller  vill Du bara ta hand om Dig?
Aromamassage är djup och spänningslösande.
Aromazonterapi - fotmassage som bygger på 
reflexologi.
Stärk Ditt immunförsvar och Din självläkning.

RING OCH BOKA!
Gunilla Nordvall Dipl Aromaterapeut

Strandbadsgatan 1 Fagervik

060 - 570162 ” 070 - 5394947
www.i-balans.se

Medlem i
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Ljustorpsprofi l nr 5
Hans Wiksell, född 350109

Jeppe på Berget som vi även 
kallar Hasse har i sitt boende 
med en vidunderlig utsikt över 
Ljustorpsbygden. En idyllisk plats 
på toppen av Edsta. Ett gammalt 
båtsmanstorp där föräldrarna Fri-
tiof och Amalia (Malin) Viksell 
fostrat 15 barn i födelseordning. 
Maja, Erik, Aina, Ruth, Evert, 
Sven, Stig, Per-Anton (Pelle), 
David, Gösta, Allan, Sven, Märta, 
Kjerstin, Hans (Hasse) och Maja.

 Hasse blev den som övertog för-
äldrahemmet och där är han som 
nämnts  numera ”rotad”. Ett torp-
ställe med mycket umbärande, slit 
och släp för såväl föräldrar som 
barn, ladugården rymde oftast ett 
par kor, tagvis kalv, getter och 
gris. Häst saknades så höet drogs 
med mankraft i en skakelkärra 
uppför backarna vid skörden. 

Vid fäbodsjön ca 4:a km från 
hemmet, fi skades, och däri drog 
man kälkvis med ved (torrgranar) 
bl a vintertid.

Sedvanlig skolgång i Mellberg + 
fortsättningsskolan och på Moria 
(Lindbergs diverse handel) slank 
barnen in och handlade åt mor 
för att bespara lite av de jobbiga 
stegen i uppförsbackarna. Efter 
skolan hamnade Hasse som lill-
dräng hos Elof Nordström. Bro-
dern David skaffade häst och då 
hjälptes bröderna åt med skogs-
körning i Ådalsskogarna. Hasse 
var bräschlare dvs hjälpkarl åt tim-
merköraren. Sedemera blev det 
månadsarbete på Aloxidverken 
(nuvarande Kubal) varefter jobb 
vid Fagerviks sulfi tfabrik följde 
och vid dess nedläggning blev 
det Wifstavarvs pappersbruk. Där 
Hasse stannade till pensionen.

Värnplikten avklarades på KA5 i 
Härnösand. Han har varit gift i 
16 år med numera framlidna Inga 
Andersson från Lagfors. Sonen 
Staffan föddes 1957. Han har 
varit bosatt i Lagfors, Köpen-
hamn (industrikvarter i Vivsta) 
samt Drömsta.

Fotbollen har varit ett stort kapitel 
i Hasses liv. Skolfotboll i Edsåker, 
Fuske och han hamnade så små-
ningom i Lagfors där A-lagsdebu-
ten i Ljustorps IF gjordes som 14 
åring mot Viskans IF. Som ”stop-
per” omöjlig att forcera. Som 28 

åring slutade Hasse och ägnade 
sig sedan åt domaryrket i 30 år. 
När Hasse gick på linjen i en 
GIF match på idrottsparken pro-
testerade några äldre män på ett 
off-side beslut. Då kom en av 
GIF´s stjärnor springande (Gösta 
Hällström) som  hjälp och ropade: 
”Håll käften gubbdj-lar, det här 
begrip ni inte” (Dan var räddad) 

Slutligen har Hasse gjort stora 
insatser som ordförande ett antal 
år i Ljustorps IF, fört dåvarande 
B-lag till serieseger samt stöttat 
och styrt Ljustorps IF´s damlag 
när de var som bäst.

En libero såväl på som utanför 
planen.

Tottes hörna

Vykort
5 olika Ljustorpsmotiv

6,50 kr/st
Säljes på Bygdekontoret, 

Ljustorps Handel och 
Björkängen
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Pastorsexpeditionen i Ljustorp 
Tel.tid torsdagar 10.00-12.00  telnr. 060-822 70, 
fax 060-821 10
Präst: Peter Persman 070-3138762
Pastorsexpeditionen på Bäckgatan i Söråker  
Tel.tid månd - fred  10.00-12-00 telnr. 060-408 20
kh David Fällman 060-408 21 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljustorp   

MITT PÅ DAGEN RESA 

Det blev en mycket lyckad resa till  
strutsfarmen i Gerdal, Överhörnäs. 
Alla var mycket nöjda och glada efter  
en trevlig dag med glädje och gemenskap

ETT STORT TACK TILL ER SOM 
ORDNADE RESAN 

Kalender: ,   
30/7 kl 15:00 Friluftsgudstjänst med dop i Laxsjön 
Peter Persman, Seth Hägglöf 

6/8 kl 18.00 Gudstjänst i Ljustorps kyrka
Pernilla Stennek, Seth Hägglöf 

12/8 Grillfest i prästgårdsparken 

20/8 kl 11.00 Mässa i Ljustorps kyrka 
David Fällman, Cecilia Nilsson 

26-28/8 Medarbetardagar i Härnösand
för anställda, förtroendevalda och församlingsbor 

3/9 kl 11.00 Sammanlyst till Gudstjänst i Tynderö 
kyrka med avtackning av kantor Seth Hägglöf 

10/9 kl 11.00 Seniorsöndag med efterföljande lunch
Peter Persman, Agneta Granlöf,
Ljustorps hembygds- och kyrkokör 

24/9 kl 11.00 Gudstjänst i Ljustorps kyrka  
med konfirmandinskrivning
Peter Persman, Agneta Granlöf 

TREVLIGT BESÖK I FÖRSAMLINGEN 
Den 22 maj kom det 63 personer från syföreningarna i 
Ilsbo, Bergsjö och Hassela tillsammans med sin 
kyrkoherde Åke Berglund (som för övrigt tjänstgjort hos oss 
tidigare) på besök till Ljustorps vackra församlingshem där 
de bjöds på kaffe.
Kanske något för oss i Ljustorp att starta, en syförening 
för alla glada och entusiastiska Ljustorpsbor som tycker 
om att sy och umgås. 

NY KANTOR I VÅRA FÖRSAMLINGAR 

Den 7 augusti börjar
Cecilia Nilsson som kantor  

i våra tre församlingar 
Hon kommer att ha störst ansvar för 

Tynderökören och verksamheten i 
Tynderö och Hässjö men kommer även att 

hoppa in och spela i Ljustorp. 
Vi hälsar dig 
CECILIA  

VARMT VÄLKOMMEN & 
LYCKA TILL I DIN NYA TJÄNST

LJUSTORPS KYRKORÅD 
Den 7 juni var kyrkorådet inbjudna 
till ett besök i Bergsjö församling  
där vi fick vara med om en trevlig 
rundvandring både utomhus och 
inomhus. Besöket avslutades med  
en andakt i kyrkan med vacker 
orgelmusik av deras kantor 

MINNESBOK TILL 
MINNESLUNDEN

Nu är det graverat i minnesboken som 
monterats vid minneslunden i Ljustorp 
Det är tänkt att alla anhöriga till  
de som gravsätts i  
minneslunden ska erbjudas  
att få namnet på den  
avlidne ingraverat. 
Kostnaden för graveringen
står kyrkorådet för. 
Själva skåpet har tillverkats 
 av Allan Nilsson med sönerna Peter och Hans 

Glöm inte
GRILLFESTEN i 

PRÄSTGÅRDSPARKEN
den 12 augusti 

Ljustorps idrottsförening, Sockenrådet och 
Svenska kyrkan i Ljustorp arrangerar festen. 
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Mjällådalens byalag
Lördagen den 1 juli genomförde vårt byalag 
den årliga sommarutfl ykten. vi styrde i år 
kosan till Högåstornet i Fuske.
Färdvägen gick med bilkolonn via Västanå 
till p-platsen vid Högåsen. Efter en 20 
minuters promenad var vi framme vid tornet 
400 m öh.
Vädret vaar lysande så vi erbjöds en 10-mila 
utsikt horisonten runt. vi gratulerar Fuske 
byalag till denna pärla och uppmanar alla att 
ta del av den enastående utsikten från det 18 
meter höga tornet.
Byalaget har också genomfört underhåll av 
våra broar över Mjälln samt kloppt gräs på 
rastplatserna.
Rökeriet i Mjällå står rustat för att välkomna 
alla att besöka rökeriet. ting gärna innan och 
kolla röktiderna.
Vi forsätter med vår analys av vårt projekt 
med en mindre hängbro över Mjällån för att 
komplettera den gamla färbod- och kyrksti-
gen till Högland.
Älvarnen är fortfarande högaktuell efter väg 
331, sänk farten!   

Styrelsen via Kjell Rastberg

Ås-Lagfors byalag
Den traditionella grillfesten vid Lagfors-
dammens badplats (Vargknösen) avnjöts 
den 10 juni. Vädergubbarna såg till att tidi-
gare blåst och kyla förvandlades till en 
solig och rätt varm sommarkväll uppskat-
tad av de detagande.

Uppslutningen ett drygt 30 tal fylldes på 
efterhand. VM fotboll pågick samtidigt och 
även i klassträff i Sundsvall orsakade man-
fall i grillfestens startskede.

En frågesslinga, en grill på högtryck, glada 
byalagsmedlemmar och en slutvinjett med 
kaffe och tårta gjorde försommarfesten triv-
sam och gemytlig. Ett stort tack till alla 
som ställer upp och engagerar sig för fes-
tens genomförande.

Vi önskar alla ”Ljustorpare” och samtliga 
byalag en trevlig sommar!

Rapportörer:

Margit Sjögren coh Torsten Byström

Bygdekontoret rapportering
Arbetet på bygdekontoret fortsätter 
enligt planerna. Under sommaren 
har vi 2 semestervikarier i form av 
Johanna Wiksell och Malin Öberg. 
Dom håller bygdekontoret öppet 
och betjänar både bybor och turis-
ter. Dessutom utför dom arbetsupp-
gifter i kontoret.

Tiden närmast sommaren har vi 
hållit på att färdigställa broschyrer 
och faktablad för tryckning. I sam-
band med detta har vi också varit 
ute och tagit mängder av foton 
på alla utfl yktsmål i Ljustorp. Det 
fi nns nu 5 broschyrer och drygt 
30 faktablad. Dessa är distribue-
rade till turistinformationer i Timrå, 
Sundsvall och Härnösand. Dess-
utom fi nns de på besöksmål i 
Ljustorp.

Vi har även sammanställt ett antal 
faktapärmar om Ljustorp och vad 
som fi nns här. Dessa skall fi nnas på 
turistinformationer och andra plat-
ser. Tanken är att sprida informa-
tion om vår fantastiska bygd och 
de besöksmål som fi nns.

Vi har också tryckt upp ett antal 
vykort som fi nns att köpa på 
Ljustorps Handel, Bygdekontoret 
och Björkängen. 

Vi har också lagt ner tid på att börja 
strukturera infl yttningsfrågorna. Vi 
har en pärm på kontoret med hus till 
salu i Ljustorp och vi har gjort en 
infl yttningsbroschyr. Här kommer 
vi att fortsätta arbeta för att nå ut på 
ett effektivare sätt under hösten.

Vi försöker också kontinuerligt 

utvärdera på vilket sätt och med 
vilka tjänster vi kan fylla en funk-
tion i bygden.

Vi har som vanligt även arbetat 
med att färdigställa Ljustorpsblaet, 
så att den skall nå ut till alla i 
bygden med så bra informations 
som  möjligt.
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- 150 år -
26-27 augusti 2006

Ljustorps Baptistförsamling        PG 269356-2 BG 5355-1123
Edsta 104, 860 33  Bergeforsen        www.ljustorp.se/betel  
Tfn Leif Nygren: 060-811 19        e-post: betel@ljustorp.se

      Kalender
On 2/8 kl 19.00
 Bön och lovsång
 Tältet i Fuske
To 3/8 kl 19.00
 Favoritpsalmen
 Tältet i Fuske
Fre 4/8 kl 19.00
 Tältmöte 
Lör 5/8 kl 18.00
 Tältmöte med korvgrillning
Lör 5/8 kl 22.00
 Kvällsmöte
 Tältet i Fuske
Sön 6/8 kl 11.00
 Tältmöte med jubileumsfi ka
Sön 27/8 kl 11.00
 Jubileumsgudstjänst
Sön 27/8 kl 13.00
 Tårtkalas för alla
Sön 3/9 kl 11
 Gudstjänst
Sön 17/9 kl 11.00
 Alphagudstjänst

Se predikoturer för ev. ändringar
För start W ungdomsmöten se predikoturer 150 års jubileum

Den 27 augusti fi rar församlingen modiga 150 år. 
Vi kommer att ha en jubileumsgudstjänst med pre-
dikan av missionsföreståndare Karin Wiborn och 
fl era av våra tidigare pastorer. Gudstjänsten börjar 
klockan 11.00 och beräknas hålla på fl era timmar.

Klockan 13.00 gör vi avbrott för ett tårtkalas. Vi 
inbjuder alla ljustorpsbor till kapellet och fi ka.

Kom och fi ra med oss!

Söndagsskola
Anmälan till hösten söndagsskola kan 
göras i vår pärm på bygdekontoret före 
1/9.  För frågor ring 060-822 22

Alpha
Anmälan till hösten Alphakurs kan göras 
i vår pärm på bygdekontoret eller på 
060-822 22 före 18/9

Årets tältmöten
Vi kör årets tältmöten mellan den 3 och 6 augusti. 
Årets talare är Roland Nilsson från Norrköping. vi 
erbjuder er alla sång, musik och trevlig gemenskap.

Vid Favoritpsalmen den 3/8 inbjuder vi alla spel-
män i bygden att ta med sina instrumentet för att 
delta och spela med oss!

Kapellet 1921

Verksamhet på Betel
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BIBLIOTEKET  i Ljustorp Skola
augusti– måndagar 17.00-19.00.           September  måndag-onsdag,   kl. 17..00-19.00

Ett stort grattis till Nina 
Klüvert och Urban Östlund 
som lördagen den 27 maj 
vigdes med ett jättevack-
ert bröllop i Gudsmund-
stjärn och samtidigt 
firande 50-års dag. Vi 
önskar er lycka till!

Kompisarna i 
Bredsjön och 

Slättmon

BOKTIPS 1
När  the National Security Agencys 
oslagbara dator hittar en kod den inte 
kan forcera kallar man in sin bästa 
kryptoanalytiker, den brillianta 
Susan Fletcher. Det hon 
upptäcker sänder chockvågor genom 
maktens korridorer. NSA hålls som 
gisslan - inte med hjälp av vapen utan 
med en kod som är så komplex att 
om den släpps fri skjuts hela USA:s 
underrättelsetjänst i sank. 
Susan Fletcher fångas i en härva av 
hemligheter och lögner, och hon slåss 
för att rädda NSA som hon har ett 
starkt förtroende för. Efter att ha för-
råtts av alla får hon inte bara slåss 

för sitt land utan också för sitt liv. 
Till sist förstår hon att hon även slåss 
för att mannen som hon älskar ska få 
behålla livet. 

BOKTIPS 2

Sabine Kueglers historia börjar då 
hon som femårig dotter till en tysk 
språkforskare och missionär kommer 
till en stam i Västpapua som ännu 
idag lever som på stenåldern. Mitt i 
urskogen bygger hennes föräldrar ett 
hus för sig och sina tre barn. Det kan 
endast nås från luften eller vattnet. 

För den lilla blonda fl ickan handlar 
mötet med djungeln om kärlek vid 
första ögonkastet. Hon lär sig jaga, 
klättra och simma i fl oder där det 
vimlar av krokodiler. Hon vet hur 
man jagar giftspindlar med pilbåge 
och hur man gör upp eld utan hjälp av 
tändstickor. Istället för pommes frites 
äter hon rostade insekter och istället 
för tuggummi knaprar hon på fl ad-
dermusvingar. Hon får lära sig hur 
brutal naturen kan 
vara – men också vad krig och hat 
innebär för människor. Fayu-folket, 
som en gång i tiden var kannibaler, 
bestraffar alla förseelser med döden. 
Ändå blir 
stammens barn som bröder och syst-
rar för Sabine.
17 år gammal skickas Sabine till 
internatskola i Schweiz för att avsluta 
sin skolutbildning. Det blir en kata-
strofal upplevelse. För Sabine är civi-
lisationen en ny och skrämmande 
evärld i vilken hon får lära sig hur 
man hälsar på folk, korsar trafi kerade 
gator och shoppar. 

Låna böcker i Ljustorp = biblioteket överlever
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Björkängen, vårt nya turistcentra
Vår idoga idrottsförening har 
utvecklat Björkängen ytterligare 
i år. Nu kan man förutom turistin-
formation och våffelstuga också 
hitta loppis på gamla dansbanan, 
uthyrning av kanoter och ett helt 
nytt ”Put&Take” fi ske.

Det känns som om Ljustorp har 
fått sitt eget turistcentrum på 
Björkängen. Anläggningen med 
alla olika aktiviteter är öppet från 
klockan 11-18 varje dag fram till 
den 13:e augusti. På vardagarna 
hålls anläggningen öppen med hjälp 
av sommarjobbande ungdom under 
ledning av Nettan Jonsson. På hel-
gerna jobbar ideella krafter fram-
förallt från idrottsföreningen.

Den nya fi skeanläggningen är otro-
ligt fi n och ser mycket idyllisk ut 
med ett fi kabord, där dom fi skande 
kan ta sig en medhavd matbit eller 
bara sitta och fi losofera. För att 
underlätta för kunderna har man 
även byggt ett utedass och ett ren-
seri där kunderna kan rensa den 
fi sk som dom fått. Hela anlägg-
ningen är också handikappshanpas-
sad.

Satsningen på fi sket har möjlig-
gjorts av ett EU projekt som 
pågått under två år. Man har rensat 
upp den blivande dammen, satt 

in pump för vattencirkula-
tion, byggt bro och annan 
bekvämlighetsutrustning.

Loppisen som i år är fl yt-
tad till den gamla dans-
banan består av skänkta 
saker  framförallt från 
Ljustorp. För att kunna 
låsa har man byggd om 
dansbanan något, så att 
den ska passa till det krav 
som loppisen ställer.

Björn Andersson som är 
ordförande i idrottsfören-
ingen berättar att dans-
banan tyvärr har varit så 
lite utnyttjad de senaste 
åren, att man var tvungen 
att fundera på alternativ 
användning.

Tu r i s t i n f o r m a t i o n e n 
servar som vanligt med informa-
tion om Ljustorp och de utfl yktsmål 
som fi nns både här och i närheten. 
Eftersom Ljustorp har nytt mate-
rial i år, så är det mycket att visa 
upp för de besökande gästerna.

Våffelstugan på Björkängen serve-
rar fortfarande Ljustorps godaste 
våffl or. Det fi nns många stamkun-
der som återkommer år efter år för 
att njuta av en våffl a med kaffe. 

Glöm inte bort att även vi ljustorps-
bor är välkomna ner och fi ka.

Nytt för i år är också att uthyr-
ningen av kanoterna har fl yttat till 
Björkängen. Bakgrunden till för-
ändringen är att vi vill komma 
närmare isättningsplatsen, berättar 
Björn Andersson. Det är helt enkelt 
mer praktiskt.

Bild och matrial: Lena Lijemark
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Skogen
va ju livet
- om än han tog
live iblann å.
Pappa bruke säge
att han börje ärbet där
före sågblati´n.
Stöbba vart piki.
Håggyxa,
kvistyxa,
å bärklyka.

Som en frälsar
komme stocksåga
- Gu´va lättsamt
dä vart.
Sen svansn
- Toledoblae -
å sågkamratn
- `n fjär
å´n krok,
häkt ti
baka nan tåll
å reka på
å joxe.

Snöskovla
- tri tom
från högste rotbene -
ännars tog faan en.
Måttkäppen,
tomsaxa,
rö´sten.
- å skriv måtta vä.
Vännhäkan,
sen man hadd slege lös
borti djupsnön.
Sen komme Norsjökro-
ken
- som man mist ti snön.
Nymoa å faan.
Man na vassare
än bärkspadda
fanns no inte.

Skogen va himme
å föa
å tröggheta.
Körninga
å broschlinga
å håggninga.
Kolbulla
här i köja

mensch skjorta
törke på röggen. 
Stearinljusa
som ti julkörka.
Int rädd för nanting,
yxa önner britsn
å vittra gjorl ju
ållri na ont.

Nan gang 
tog röggen slut.
Men de ganger han höll!
Motorsåga
va fäll bra
men hon jussom drev
sä man tyss int könna
lägg in en snus.

Å ä hänn stormaskina
som buller å far
över viddern nu om dan.
Dom verka driv folke
ändå värre. 
Jäg har sett
dom stå ute på fotstege 
å pisse
mensch maskin gå.

Dä ä rent
sönn om dom.

Å allri
fo dom sitte
hävä karbidlampa
å fele.

Ållting ändres.
Utom skogen...
Han ä som han ä.
Live.

Fo man dö i skogen,
då dö man
mensch man lev.

NilsErik Sjödin
Publicerat med 
tillstånd av NilsErik 
Sjödin

Sjöströms Busstrafik 
i Lagfors 

Glöm inte bort att vi numera 
har 2 bussar att erbjuda en med 
19 platser och en med 22 platser 

Förmedlar även större sällskap 
från 20 - 71 personer 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet 

Välkommen att ringa för prisuppgift-
Lage Sjöström 

060 - 810 25 
070 - 325 76 90 

Timråortens försäkringsbolag 
Telefon: 060-416 56, Webbsida: www.dina.se 

Hej! Nu  har  
Timråortens försäkringsbolag  

bytt utseende. 

En del saker är självklara: vi som försäkrar ditt 
hem, dina saker och din familj gör ett bättre jobb 
om vi finns och verkar i närheten. Vi vet hur li-
vet levs just här kring Ljustorp. 

Nu får vi ett nytt namn och varumärke. Men vi 
bär med oss traditioner och förblir samma lokala 
försäkringsbolag som, tidigare.  

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

med  19 platser och 
en med 22 platser

Förmedlar även större sällskap
från 23-71 personer

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet
Välkommen att ringa för prisuppgift

Lage Sjöström
060 - 810 25

070 - 325 76 90

Skogen
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CENTERN OCH CENTERKVINNORNA 
I LJUSTORP

I år är det val till riksdag, landsting och fullmäktige. Vi ska välja vilka politiska partier och 
politiker, som ska styra Sverige de närmaste fyra åren.. Centerpartiet vill att hela Sverige 
ska leva och att det ges förutsättningar för en levande landsbygd med arbetstillfällen, bra 
uppväxtmiljö och god service.

Centern och Centerkvinnorna i Ljustorp tycker att Ljustorp är ett bra exempel på en 
levande landsbygd med människor som tar ansvar för bygden och varandra. Det har visats 
inte minst genom att Ljustorp blev utsedd till Årets by 2006.I vår närmaste framtid har vi 
tyvärr en temporär nedgång i elevantalet i vår skola. Därför tycker vi det är viktigt att med 
kraft bevaka skolfrågan och dessutom de otrygga skoltransporterna.Vi tänker kämpa för att 
vår skola och förskola behålles intakta och att skoltransporterna blir säkra!

Rösta på Centerpartiet i valet den 17 sept !
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Den 25 maj arrangerade 
Ljustorps Hembygdsförening och 
Skogsstyrelsen en utfl ykt till res-
terna av fi nnmarksbosättningen 
vid Valpsjön.

Bakom den fi nska invandringen 
på 1600-talet låg de svenska stor-
politiska ambitionerna. De många 
krigen tömde statskassan och ytter-
ligare skatter av allmogen ledde 
till för stor fattigdom och konkur-
ser. Idén från staten var att man 
skulle kunna skapa mer skatte-
underlag genom att större delar 
av Sverige odlades upp, i första 
hand från mitten på landet ned till 
Dalarna och Värmland. Dessa tan-
kegångar sammanföll i tiden med 
stora inre oroligheter i Rautalampi 
i Finland. Inbördes fejder pågick - 
soldaterna våldgästade coh plund-
rade allmogen. Svenskarna erbjöd 
fi nländarna att komma till Sverige 
och odla upp egna gårdar på kro-
nans allmänning - med skattefrihet 
i 15 - 20 år.

Många nappade på erbjudandet. 
Till de obebodda stora skogsom-
rådena i Ljustorp och Liden kom 
över 10 fi nska familjer, som för-
sökte välja ut den bästa marken för 
sin odling av korn och råg. Snart 
låg svedjeröken tät över nybygget. 
Kor, får och en och annan häst hade 
de med sig. Den som vill tränga in i 
nybyggarnas villkor rekommende-

ras varmt boken ”Nybyggares dag-
liga leverne” av O P Pettersson.

Etableringar gjordes i Bredsjön, 
Skälsjön, Tjärsjön, Återvänningen, 
Paljacka, Valpsjön och troligen 
också Rigåsen. Laxsjöholmen 
ligger centralt i etableringarna och 
verkar också ha fungerat som cen-
trum. Det första skriftliga spåret 
efter den förste fi nnen på Laxsjö-
holmen är vid taxeringen 1637. 
Skattetaxeringen visade att två per-
soner bodde på holmen och att de 
hade två kor, ett sto, en kalv, 10 
får, en halv tunna korn och 4 fjär-
dingar råg till utsäde. 1639 skattla-
des Laxsjöholmen.

I kvarntulls och boskapslängder 
hittar man 1651 samtidigt 4 famil-
jer med djur på Laxsjöholmen. Här 
kunde man få det stöd som behöv-
des i det hårda arbetet att genom-
föra en etablering. 

Det var Henrik Porkar från Fin-
land som odlade upp nybygget vid 
Valpsjön. Vi vet egentligen bara att 
Porkar hade en son Mats Hinders-
son (ibland skrivs Henriksson) f 
1623-1705. Mats lämnade Valpsjön 
vid faderns död. Vad som hände 
med den övriga familjen är okänt. 

Efter familjen Porkar fl yttade Erik 
Finne in på Valpsjötorpet. Erik kom 
att kalla sig Erik Bill men han blev 
bara några år på torpet innan han 

återvände till Finland.

Efter Henrik Porkas fi nns stora, 
välbyggda odlingsrösen som ligger 
utspridda i den lilla och splittrade 
odlingsmarken. Rösena ser ut att 
vara helt orörda sedan den sista 
odlaren, Erik Bill, försvann på 
1660-talet. Att Erik bytte namn 
under sin vistelse i Sverige var 
normalt. De fi nska namnen accep-
terades inte utan de fi ck svenska 
namn när de skrevs in i kyrkböck-
erna. Den första övergripande kar-
teringen av Ljustorp gjordes under 
1700-talet och namn på många 
myrar och berg blev de namn som 
då användes i folkmun. De namnen 
kan ofta härledas till de invand-
rande fi nnarnas svenska namn.

Man har ännu inte lyckats återfi nna 
bostadsplatsen vid Valpsjön som 
tyvärr kan ha legat där en väg bru-
tits genom området.

Aldersjöbäcken rinner fram söder 
om den uppbrutna marken. Odlaren 
Henrik Porkar förekommer inte i 
tullkvarnslängder och kanske hade 
han en kvarn i bäcken. Tittar man 
i bäcken är stenarna lagda så att 
man kan ha haft en skvaltkn där. 
Bäcken har tveklöst tillräckligt med 
vatten. Det fanns mycket vatten 
kring odlingsstället så det var nära 
till det säkert viktiga fi sket. 

17 deltagare lyssnade till Arnold 
Thunström som berättar 
om bakgrunden till bosätt-
ningen vid Aldersjöån. 
Utfl ykten var ett samar-
rangemang mellan Skogs-
styrelsen, dvs Ulrika 
Stenbäck-Lönnquist och 
Ljustorps Hembygdsför-
ening. Arnold Thunström 
stod för det historiska inne-
hållet.

Material: Arnold Thun-
ström och Olof Ulander. 
Bild. Olof Ulander

Utflykt i Finnmarken
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Kurs: Kulturmiljöer i skogen 
Vilka olika kulturmiljöer gömmer sig i skogsmarken i våra trakter? Hur ska vi bevara 
och vårda dessa kulturlämningar? Dessa frågor och andra tar vi upp i den här 
kursen som är öppen för alla intresserade. Kursen är kostnadsfri. 

Innekväll:  Torsdagen den 17 augusti, kl. 19.00  
Hembygdsgården i Ljustorp. Obs! Föranmälan

Fältvandring: Söndagen den 20 augusti, kl. 11.00  
Samling vid bygdegården i Ljustorp 
Obs! Bil behövs för vidare transport 

Fältvandring till skogstorpet Glupen 
Lördagen den 9 september, kl. 10.00 
Samling vid bygdegården i Ljustorp 

Obs! Ingen anmälan. Bil behövs för vidare transport 

Samarrangemang med Ljustorps Hembygdsförening 

På vår hemsida www.minskog.nu kan ni hitta alla våra 
arrangemang. Där kan ni också prenumerera på nyheter så att ni får ett 

mail varje gång något nytt läggs in på hemsidan. 

Anmälan till kursen: Ulrika Stenbäck Lönnquist, arkeolog/informatör 
Tfn: 070-208 95 77, 060-67 98 67, ulrika.stenback.lonnquist@skogsstyrelsen.se

           EUROPEISKA UNIONEN 
                    Jordbruksfonden 
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Den 20 juni höll bl a Bengt 
Forslund på Servanet och Sock-
enföreningen ett möte med infor-
mation för dem som vill dra in 
optiskt fi ber. Följande informa-
tion lämnades till de deltagande.

Nu när dom fl esta delarna av 
Ljustorp snart börjar få tillgång 
till ADSL via telefonledningarna. 
Börjar nästa nivå i arbetet. I och 
med att det dragits optisk fi ber till 
telestationerna i Mellberg, Fuske 
(klart v 32) och Slätt (klart v 32) 
har möjligheten att gräva själv och 
ansluta sig till ”riktigt” bredband 
via optisk fi ber öppnats.

Detta möjliggör hastigheter upp 
mot 10 Mbit/s, vilket kan jämföras 
med ADSL som idag max ger oss 5 
Mbit/s.

Vad är det då som krävs för att 
ansluta en grupp hus, enligt Serva-

net. Man måste vara 10 villor som 
vill ansluta sig aktivt inom ett rim-
ligt avstånd från kopplingspunkten. 
Kopplingen läggs där det är bäst 
utifrån var husen ligger. 

Arbetsgång:

1. Utse en kontaktperson per 
område/by. 

2. Ta kontakt med ServaNet och få 
förutsättningarna för ert område

 3. Inventera intresset i ert 
område. Gör en sammanställning 
med namn, adress och fastighets-
beteckning

 4. Informationsmöte för de som är 
intresserade av mer information

 5. Kontraktsförslag till varje vil-
laägare

 6. Avvakta och se hur många 
beställningar som kommer in

7. Ta ställning till start/ej start av 
anslutningsprojektet

 8. Start av anslutningsprojekt

Anslutning kostar 7250 kronor och 
man måste dessutom räkna med 
egna kostnader för grävning fram 
till anslutningspunkten.

Efter anslutning krävs ett nätavtal 
och avtal med de serviceleverantö-
rer som man vill ha t ex Internet, 
TV och telefoni.

Bild och material. Lena Liljemark

Bredbandsmöte -optisk fiber-

I juni kom det till vår kännedom 
att kommunens tjänstemän arbe-
tar på ett förslag att ta bort hem-
tjänstgruppens lokal i Ljustorp 
och fl ytta den till Bergeforsen. 

Det som än en gång har hänt är 
att kommunen har börjat agera och 
utreda saker i Ljustorp, utan att 
först diskutera med oss i byn. Det 
gör att det är svårt att veta vilka 
grunder dom gör sin utredning på.

Personalen vid hemtjänstgruppen 
i Ljustorp har titta på frågan och 
tagit fram en konsekvensbeskriv-
ning av nedläggningen av lokalen. 
De anser framförallt att det är ett 
antal tunga punkter som talar mot 
nedläggningen:

- Längre restider till vårdtagarna

- Längre väntetider vid larm

- Försämrad kontinuitet pga större 
personalgrupp.

- Sämre möjlighet att behålla ett  
tryggt och gott boende för de som 
vill bo kvar på orten.

De lyfter även fram att även om 
området inte är stort till personal-
antal eller till vårtagarantal så är 
det geografi skt mycket stort. Just 
detta är en anledning till att det bör 
fi nnas en grupplokal som hemvår-
den utgår ifrån i just Ljustorp.

Vid diskussion med Mona Back-
lund som är socialchef berättar hon 
att man ser över lokalerna på hem-
vårdsgruppern. -Det är framförallt 
en kostnadsfråga, säger hon. Sen 
hänger det även ihop med att vissa 
grupper börjar bli för personalstora 
och det behöver skapas en bättre 
samverkan mellan grupperna.

Hon beklagar att ärendet startat i fel 
ände och intygar att inget kommer 
att ske den närmaste tiden. -Det 
vi gör är att vi har börjat titta 
på frågan, inget mer säger hon. 
Dessutom utlovar hon ett möte 
efter semestrarna med representan-
ter från Ljustorp, för att informera 
om frågan och ta in synpunkter på 
ett tidigt stadium.

Niclas Andersson på Sockenfören-

ingen som är ansvarig för frågan 
framhåller att det är viktigt att 
bevara den service som fi nns i 
Ljustorp. Hemtjänstgruppen är en 
trygghet för de äldre och påverkar 
därmed vår infl yttning på ett nega-
tivt sätt, om den fl yttas. Däremot 
ställer vi oss positiv till att under-
lätta samverkan mellan de grupper 
som fi nns idag, säger han.

Vårt syfte som förening är att skapa 
de bästa förutsättningarna för att 
leva och bo i Ljustorp. Det innebär 
i den här frågan att vi måste värna 
om våra äldre och driva deras sak. 
Det är inte bara yngre människor 
som ska kunna bo i Ljustorp. Det 
är en självklarhet att kunna bo kvar 
hemma på ålderns höst och känna 
sig trygg med det. Tryggheten i det 
här fallet sitter naturligtvis i resti-
der, väntetider vid larm och kontit-
nuitet i den besökande personalen, 
avslutar Niclas.

Ljustorpsbladet återkommer natur-
ligtvis i frågan.

Material: Lena Liljemark

Nedläggning av Hemtjänsten i Ljustorp?
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ADSL i Slätt och Lagfors från 214 kr / månad! 

Med början vecka 32 kan ni som är ansluta till 
telestationerna i Slätt (Åsäng) och Lagfors beställa er ADSL 
anslutning och modem.

Beställningsblanketter finns på Bygdekontoret i Mellberg.  
Du kan också skriva ut den från vår hemsida 

www.servanet.se under Privatkund / Blanketter och 
manualer, eller ringa oss på 060-600 50 70 så skickar vi en 
blankett.

Skicka blanketten med post till ServaNet 
Modem hämtas på Bygdekontoret efter det att du fått 

bekräftelse av oss på ServaNet. 
När du fått din anslutning klar, beställer du sedan tjänst av 

någon av de leverantörer som finns i vårt nät (se vidare på 
vår hemsida). 

Beställning för nätanslutning och modem skickar du in till oss på 
ServaNet
Förrådsgatan 5, Box 825
851 23 Sundsvall 

ServaNet är ett affärsområde inom Sundsvall Elnät AB, som bygger 
och förvaltar ett fibernät inom Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. 

Vi arbetar långsiktigt med ny teknik för att garantera snabb 
kommunikation och hög bandbredd. 
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N O R R A   -  K O N S T R U N D A N
Lördag 9 september och Söndag 10 september 

kl. 11.00-17.00
Hässjö Byalagslokal, Församlingshemmet Hässjö,
Söråkers Herrgård samt Lögdö Bruk. Egen atelje.

Underhållning Hässjö Kyrka Lördag 9/10 kl. 13.30

Söråkers Herrgård håller Buffé Pris 85:-/pers.
 Oxpytt-i-panna med saltgurka och rödbetor samt stekt ägg.
 Fisk & Skaldjursgratäng med dillkokt färskpotatis.
 Måltidsdryck, sallad, smör o bröd samt kaffe på maten ingår.

Medverkar i Konstrundan gör bland andra Ulla Britta Hill,Kaj Bernstone, Sofi a Rustan, Mattias Rustan, 
Lena Sellstedt,Anna Moa Nordström, Einar Wennberg/Ulla Wennberg och Curt Agge. Många fl er 
konstnärer kommer att vara med både. De som varit med tidigare och nya. I  Hässjö Byalagslokal har 
vi Eeva-Liisa Holappa Jonsson. Fullständig deltagar lista samt karta kommer att fi nnas på Atelje Tid 
o Rum fr.o.m 1 september 2006

Jag har inte tid
Det går genom tiden en säregen 
fl äkt, en sjukdom som allmänt 
benämnes med jäkt. Och bann-
lyst är stunder av ro och av frid, 
man hör bara ständigt ”jag har 
inte tid”.

Du äger kanhända en sjuk gammal 
vän, det sista besöket var länge 

sen. Du söker en ursäkt blir öm 
och blid, men tröstar dig med ”jag 
har inte tid.”
Kanske har du en mor, men 
gammal nu vars enda ljuspunkt i 
livet är du. Att glömma henne - 
är du på glid? Ditt samvete kvävs 
med ”jag har inte tid.”
Så lever du livet i stora drag, hur 
ska jag hinna med allting i dag? 

Jäktet förvandlar ditt liv till en 
strid, din slogan har blivit ”jag 
har inte tid.”
Men när du har levt ett antal av 
år, när döden på tröskeln vän-
tande står. När han dig kallar 
från livet id, ska du då svara: 
”jag har inte tid?”

Tänkvärt från en läsare
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Bryggor har  
införskaffats och 
lagts i för flottens 
del.  

Ute på udden har en förtöjningsplats iordningsställts vid 
bryggan. 
Förfrågningar har inkommit från externa intressenter 
om att få hyra flotten mm. 

Projektledare: Jan Blomqvist / Mats Jonsson 

                                                                                                                                                             Vy från flotten.

Nu har fisket äntligen kommit igång. X antal fina firrar finns att fånga i 
put & take´t.  
Spön finns att hyra och du betalar bara för dom kg du drar upp. Gör ett 
besök vettja! 

                                                                                                         
                                                                                             

          
                    

           

Tack vare dessa 
”grabbar”, och många 
fler naturligtvis, har  
detta projekt kunna  

blivit verklighet.  

Många ideella krafter ute byarna ska verkligen ha heders för 
sin värdefulla tid som dom gett, i detta projekt och i andra. 

         Eu - sidan, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist

En dokumentation över Ljustorpsåns framtida skötsel och underhåll 
har påbörjats av en erfaren konsult. Arbetet beräknas vara klar  
under hösten –06. ”Stenbumlingarna” väntar fortfarande på nedlägg-
ning, vattennivån ska bli ”rätt” först. 

Projektledare: Stefan Grundström / Anders Mattsson  

LJUSTORPS FVO

FUSKBÄCKENS BYALAG

BREDSJÖN / SLÄTTMON 

BJÖRKÄNGEN 

Det vakar!  Ser inte detta mysigt 
ut så säg?? 

Utedass!! 
Snyggt, rent och rymligt. Hyra spö: 20:- 

100:-/kg för upptagen fisk 
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Hembygdsdagen 2006
Den 9:e juli hölls årets upplaga av 
Hembygdsdagen. I år var temat 
”forntida mat” och det var mäng-
der med besökare i det vackra 
vädret.

Under vintern har en studiecirkel 
arbetat med ämnet forntida mat och 
en berättarkväll har haft samma 
tema. Det beslöts därför att man 
skulle omsätta de teoretiska kun-
skaperna i praktik och bjuda del-
tagarna på smaker från 1000-talet 
på årets hembygdsdag. Förutom att 
bjuda på mat så gjordes en utställ-
ning med text, bilder och föremål.

Dagen inleddes som vanligt med 
gudstjänst som leddes av Torsten 
Berglund och Agneta Granlöf. 
Gudstjänsten började med att 
sånggruppen Vittra framförde två 
stycken. Kantor Agneta Granlöf 
spelar på elorgel medan kören sjöng 
vackert. 

Hembygdsföreningens ”personal” 
var till största delen klädd i med-
eltidskläder. Klädseln var sval i 
värmen, berättade Ulla-Britt Ulan-
der som hade en medeltida särk 
med överklänning.

Mellan uthusen och matkällaren på 
Hembygdsgården hade det skapats 
en affärsgata med olika stånd, där 
man kunde hämta mat och smaka 
men också sitta eller stå och prata 
med gamla bekanta. Johan Modeér 
grillade och skar lammstekar med 
en mycket god sås, vars ingredien-
ser hämtats från faktiskt kunnande 
om vad man använde under viking-
atiden. Bredvid stod Barbro Nils-
son och portionerar ut lax, som 
lagats i kokgrop. Stenarna, som har 
omgett fi sken och fi sken, var fort-
farande mycket heta efter att ha 
legat nedgrävda tillsammans i ca en 
timme. I den första dörröppningen 
huserade Hervor Wrang, som hade 
syrat kål och bjöd på smakbitar av 
majrovor,kirskål, tätört och många 
andra kryddor, som plockats eller 
odlats i trakten. I nästa dörröpp-
ning fanns Inger Andersson med 
gravat och torkat älgkött. Det tor-
kade älgköttet kunde man doppa i 
älgbuljong, för att få det lite mju-
kare och mer välsmakande. 

Det fanns riktigt barkbröd att smaka 
på, men det fanns också möjlighet 
att grädda sitt eget pinnbröd, vilket 

vann större genklang hos besö-
karna under dagen. Ossian Ericsson 
portionerade ut mjöd och enebärs-
dricka och Märta Rönngren job-
bade samtidigt med att förbereda 
fl er pinnbrödsbak

I det rödvita tältet serverades blå-
bärskaka eller lingonkaka med 
grädde som Margareta Thunström 
hade bakat. Jo man fi ck avnjuta 
kaffe till kakan. 

Ulla-Britt Ulander och Ethel Pär-
relä skötte försäljningen vid mark-
nadsstånden. Där fanns bl a Isac 
Deldéns medicinkista för uppvis-
ning, i vilken det bl a fi nns kopp-
ningsrör för att suga ut blod. 
Deldén är också känd för sitt käll-
vatten, som hade tappats på fl aska 
och fanns till försäljning för första 
gången under hembygdsdagen.

Ljustorpsbladet reporter träffar bl a 
Inger Wiklander, Eva Nygren och 
Greta Forsberg som njöt av det fi na 
vädret, sången och alla människor 
som de träffade. 

Sånggruppen Vittera fi ck inleda 
dagen och de fi ck också avsluta ett 
välbesökt arrangemang med extra-
nummer.

För mer bilder se hembygdsfören-
ingens hemsida.

Foto och material. Olof Ulander

Ossian Eriksson serverade mat i tidstypiska kläder, bortsett från skorna

Sånggruppen Vittera som underhöll
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Dam & Herrkläder  
med bra passform  
Semesterstängt 17/6-21/8

Öppnar åter den 22/8 Välkomna 
Höstkollektionen strömmar in 

Vägbeskrivning: Åk förbi Söråker mot Tynderö, sväng vänster vid 
Skäggsta ca 100 m. 

 
Lördagar 11-14  Tel.  073-778 65 26 

Årets Ljustorps mode!
På bygdekontoret och Björkängen säljer vi 
årets ”modehit”. T-shirts, kepsar och bil-
dekaler med ”årets by”. T-shirt fi nns i 
marint och vitt med grön text i herr och 
dammodell. Vi kan ta hem barnstorlekar 
på beställning. Keps fi nns i marint med 
grön text

HJÄLP RÖDA KORSET HJÄLPA
KÖPMANGATAN 18 A i Timrå säljer vi skänkta kläder, skor, böcker mm.

I butiken arbetar vi alla idiellt och överskottet på
försöljningen går till Röda Korsets olika insamlingar

    Britt-Inger Söderlund  060-40175   ordf Tynderökretsen
    Birgit Bergfors  060-83073           ordf Ljustorpskretsen
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Den 10 juli återförenades skol-
kamraterna med lite blandade 
årgångar, som pluggade i Bred-
sjön och Ås skolor på 50-talet.

Vi samlades på Norra berget i 
Sundsvall över en kopp kaffe i café 
Gesällen. En uppskattad återfören-
ing efter de drygt 50 år som förfl u-
tit. Mycket prat och mycket skratt, 
inte minst genom lärarinnan Maj-
Lis Dahlbergs närvaro. 

Hon berättade många roliga episo-
der från Bredsjön skola, där hon 
tjänstgjorde som nyutexaminerad 
lärare och endast 21 år gammal. 
Dessutom hade hon sparat tidnings-
urklipp från den gamla ”goda” 
tiden.

Färden fortsatte sedemera till hotell 
Scandic där vi serverades en utsökt 
god middag. Nämnas bör att alla 
kallade ej kunde deltaga av person-
liga skäl.

Tiden går fort vid sådana här träf-
far och efter måltiden skingrades 
vi åter. Ett stort tack till Anna-Lisa 
Haraldsson och Emmy Söderberg 
som varit initiativtagare till åter-
träffen. Kanske kan man önska ett 
”da capo” om ca 10 år.

Bild och material: Torsten Byström

Klassträff anno 1950- talet

Ås Skola: Från vänster Ossian Eriksson, Tore Dahlin, Britt Lindström 
(Andersson-Stadigh), Anna-Lisa Haraldsson (Isaksson), Sture Forsberg, 
Torsten Byström och Bo Engström

Bredsjöns skola. Bakre raden från vänster: Emmy Söderberg (Sellstedt), 
Gulli Larsson (Skoglund), Olle Jensen, Sven Lind. Främre raden från 
vänster: Ing-Marie Persson, Maj-Lis Dahlberg (lärare), Ella Hamrin 
(Östman), Maj-Lis Bergh (Engström) och Tore Eriksson.

Ska ni ha klassträff?

Skriv några rader och ta någon bild 
och skicka in till Ljustorpsbladet. 
Vi publicerar gärna information om 
er sammankomst.

Lämna till bygdekontoret

Pajalagröt
En liter färdig gröt, 4-6 portioner

0,5 dl russin
0,5 dl linfrö
0,5 dl katrinplommon, hackade i små bitar
0,5 dl aprikoser, hackade i små bitar
1/2 tsk salt

7 dl vatten
1 dl havrekli
2 dl fi berhavregryn

Alla ingredienser, utom havrekli och havregryn  
läggs i blöt på kvällen. På morgonen tillsätts havre-
kli och havregryn. Allt kokas i 3-5 minuter under 
omrörning. Tillsätt ev mer vatten. 
Färdig gröt kan förvaras fl era dar i kylen.



33

Tapetsera eller måla? 

Alla typer av målnings-
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till  
ortens målare 

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

Öppettider  
Fredagar 13-15 jämna veckor 
På Bygdekontoret i Ljustorp 

Hembesök kan bokas 

Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 
   070-656 98 31

Träffpunkten
Anhörigcenter

Träffpunkten
Anhörigcenter
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Aktiviteter juli - september
Juli

To 27/7 kl 18.45
Bilbingo

 Ljustorps IF
Sön 30/7 kl 15.00

Friluftsgudstjänst med   
 dop Laxsjön
 Arr Ljustorps församling

Augusti

On 2/8 kl 19.00
Bön och lovsång inför 

 tältmötes serien
 Tältet i Fuske
 Arr. Batistförsamlingen
To 3/8 kl 19.00

Tältmöte i Fuske
 Favoritpsalmen
 Arr. Baptistförsamlingen
Fre 4/8 kl 19.00

Tältmöte i Fuske
 Arr. Baptistförsamlingen
Lör 5/8 kl 18.00

Tältmöte i Fuske
 Arr. Baptistförsamlingen
Lör 5/8 kl 22.00

Nattmöte i tältet
 Arr. Baptistförsamlingen
Sön 6/8 kl 11.00

Tältmöte i Fuske med 
 jubileumsfi ka
 Arr. Baptistförsamlingen
Sön 6/8 kl 18.00

Gudstjänst Lj kyrka
 Arr Ljustorps församling
Ti 8/8 kl 19.00

Div 4 Herrar
 Ljustorps IP
On 9/8 kl 19.30

Surströmmingsfest   
Ljustorps hembygdsgård

 Arrr. Hembygdsför.
To 10/8 kl 18.45

Bilbingo
 Arr. Ljustorps IF
10-12/8 kl 9.00-15.00

Sommarläger
 Arr. Fritidsgården
Lör 12/8 kl 16-22

”Årets by” fest
Grillfest för hela Ljustorp
Församlingshemmet

 Arr: Lj. församling, Lj IF 
 och Lj. sockenförening

Ti 15/8 kl 19.00
Div 4 Herrar

 Ljustorps IP
To 17/8 kl 18.45

Bilbingo
 Arr. Ljustorps IF
To 17/8 kl 19.00

Kulturvård i skogen
 Föranmälan
 Hembygdsför.&Skogs.s.
Sön 20/8 kl 11.00

Mässa Lj. kyrka
 Arr. Ljustorps församling
Sön 20/8 kl 11.00

Kulturvård i skogen
 Hembygdsför.&Skogs.s.
Mån 22/8 

Skolstart Timrå
Tis 22/8 kl 19.00

Medlemsmöte
 Arr. Centerkvinnorna
To 24/8 kl 14.00

Surströmming 
 Rättargården
 Arr. Höstsol
To 24/8 kl 18.45

Bilbingo
 Arr. Ljustorps IF
Lör 26/8 kl 14.00

Div 4 Herrar
 Ljustorps IP
Sön 27/8 kl 11-

Betel 150 år
 Baptistförsamlingen
Sön 27/8 kl 13.00

Julileumsfi ka för alla
 Arr. Baptistförsamlingen
To 31/8 kl 18.45

Bilbingo
 Arr. Ljustorps IF

September
Fre 1/9 kl 17.00

Surströmmingsfest 
 Bygdegården
 Arr. PRO
Lör 2/9 kl 14.00

Div 4 Herrar
 Ljustorps IP
Sön 3/9 kl 11.00

Gudstjänst
 Arr. Betel
To 7/9 kl 18.45

Bilbingo
 Arr. Ljustorps IF

Lör 9/9 kl 10.00
Fältvandring till Glupen

 Hembygdsför&Skogsv.s.
Lör 9/9 kl 11-17

Norra konstrundan
Sön 10/9 kl 11-17

Norra konstrundan
Sön 10/9 kl 11.00

Seniorsöndag med lunch
 Arr Ljustorps församling
To 14/9 kl 18.45

Bilbingo
 Arr. Ljustorps IF
Lör 16/9 kl 14.00

Div 4 herrar
 Ljustorps IP
Sön 17/9 Valdag 

Bygdegården
Sön 17/9 kl 11.00

Alphagudstjänst
 Arr. Betel
On 20/9 kl 19.00

Foto- och berättarkväll
 Tema Flottning
 Arr. Hembygdsför.
To 21/9 Bilbinga

Bilbingo
 Arr. Ljustorps IF
Sön 24/9 kl 11.00

Gudstjänst
Arr. Ljustorps församling

Tis 26/9 kl 13.00
Medlemsm. Bygdegård

 Arr PRO
Tis 26/9 kl. 19.00

Medlemsmöte
 Arr. Centerkvinnor
To 28/9 kl 18.45

Bilbingo
 Arr. Ljustorps IF
Lör 30/9 kl 14.00

Medlemsmöte Lögdö
 Arr. SPF Höstsol
Lör 30/9 kl 14.00

Div 4 Herrar
 Ljustorps IP

Hjälp till!
För att alla ska få chansen att delta 
på vår egen ”årets by” fest vill vi att 
så många som möjligt skriver upp 
sig för att hjälpa till 1-2 timmar. 

Lista fi nns på Bygdekontoret
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Nyttiga sidan !
Telefonnummer

Ljustorp
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård  060-820 49
Ljustorps Taxi   060-820 37
Tomat Ås    060-810 50
Idrottsplatsen  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  060-810 50
Bagarstuga Stavre.  060-830 67
Rökkåta Mjällå  060-840 84
Kanotuthyrning  0730-944 944
Björkängen   0730-944 944

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  060-401 65
Ala skola   060-414 20
Sjukanmälan Ala  060-401 65 
Sörberge skola  060-16 32 37
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  060-821 38
Fritids    060-820 21

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

Allmänt
Vårdcentral Söråker   060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-450 450
Försäkringskassa   0771-524 022
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen  0771-416 416
Postutlämning Timrå  060-57 34 31
Polisen Timrå  060-59 21 60
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-16 31 21

Öppettider

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

Ljustorps Trädgård  Start, se anslag vi vägen
   Mån-Fre 9-18, Lö 9-14

Tomat-Ås  Tis-Sön 8-20

Café Pomodoro Tis-Sön 12-19
   Öppet tom 3/9

Björkängen  Mån-sön 11-18
   Öppet tom 13/8

Bygdekontoret  Mån-Fre 9-19 (tillgängligt)
   Personal mån-fre 10-12

Kansli IP  Mån-Fre 8-12, 
   mån & ons 8-15

Biblioteket  Aug. Mån 17-19
   Sept: mån&ons 17-19

W ungdomsmöten Start se predikoturerna
   Fre 19- Betel

Fritidsgården Se utskick från skolan
   

Klassisk massage
45 minuter för 150:-
Ljustorps Idrottsplats

Bokning 070-26 68 981
Jag går på utbildning och gör elevbehandlingar, 

därav det låg priset.

Lotta Forsberg

”Put &Take” fi ske
Björkängen öppet tom 13/8

 Pris uppdragen fi sk 100:-/kg
Uthyrning spön 20:- eg. utr. får ej användas, 

rensningsplats fi kabord och utedass.

Välkomna!
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En sommarbild från Riibygård som föreställer ett islanshästföl som är ett dygn gammalt.
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Föreningstidning

Returadress: Ljustorps Sockenförening
        Öppom 110,  
   860 33 BERGEFORSEN 

BB

foto: Birgit Svensson

Betty med familjens lilla valp utanför Ljustorps handel


