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Stötta annonsörerna!
Dom stöder Ljustorp, så
stöd gärna deras verksamhet
med att julhandla.

Tomteland
Den 3 december är det dax
klockan 15-18. Hantverk,
julgranar, servering, underhållning, julpyssel mm.

Julkonserter
Den 10 december ”Sånger i
Advent” på Betel. Den 17
december Julmusik i kyrkan.

God Jul och
Gott nytt år !

Foto över Lagfors : Birgit Svensson

UTGIVARE:

LJUSTORPS SOCKEN EKONOMISKA FÖRENING

REDAKTIONELL INFORMATION

EN

LJUSTORP
BLOMSTRANDE LANDSBYGD

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...

Nästa tidning 27-28 januari
Stoppdatum den 8: e januari

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

ANNONSER
Kontakta Lena Liljemark, Mait Härén eller Kjell
Rastberg

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

Ljustorpsbladet

Ansvarig Utgivare

Ljustorps Sockenförening
Org nr: 76 96 00-9476
Besöksadress: Ljustorps Handel/Bygdekontoret
Postadress:
Öppom 110,
860 33 BERGEFORSEN
e-postadress: ljustorpsbladet@ljustorp.se
Webbadress: www. ljustorp. se/ljustorpsbladet

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
Kjell Rastberg 073-728 25 08,
Mait Härén 070-216 11 56 eller Lena Liljemark

Plusgiro: 86 11 24-6
2

KOMMANDE TIDNING

Ljustorps sockenförening
Juletider!
Nu har vi kommit till den delen av
året, då man börjar längta efter snö och
jul. Det är ju kanske inte julstressen
man längtar efter utan mer snön, förväntningar, julstämning, tända ljus och
gemenskap. Det här är en tid på året då
man tycker om att sitta inne och mysa.
Nu är vi i Ljustorp på väg att avsluta
vårt år som ”årets by” något som
känns både lite sentimentalt, men samtidigt tillfredställande i och med att vi
verkligen försökt att göra
det bästa av det
här året. Christer Nyman
och jag med
respektive
har varit på
varsitt besök
hos landshövdingen i
residenset
som representanter för
Ljustorp. Vi har
även överlämnat en
present till landshövdingen från Ljustorp
i form av en ljustorpsvas och ljustorpsskål designade och tillverkade av bygdens egen Vivianne Nyman.
Vi tycker att vi kan se tillbaka på ett
år som har varit fullt av aktivitet. Affären har utvecklats vidare till att blir den
samlingsplats som vi alla trodde och
önskade. Vi har startat upp Bygdekontoret och fått regelbundna besök i bygden
av Träffpunkten och Timrå Konsument.
Vi har vidareutvecklat och säkrat framtiden för Ljustorpsbladet. Vi har fått
ADSL och i vissa fall riktigt bredband
i bygden. Vi har haft en hejdundrande
”årets by” fest på församlingshemmet i
somras. Vi har haft en utställning där vi
visat upp alla ljustorps företag och föreningar i samband med prisceremonin
till Årets by. Vi har fått ett nytt put&take
ﬁske och loppis på Björkängen. Vi har

gett ut mängder med nya turistbroschyrer och faktablad över alla sevärdheter
i Ljustorp. Vi har haft ett fortsatt lyckat
samarbete med Timrå kommun, vilket
är oerhört värdefullt för vårt arbete.
Vi har snart avslutat det stora EU projekt som idrottsföreningen drivit under
ett antal år. Vi har börjat driva frågan
om en bensinmack vid Bygdegården.
Vi har säkrat hemtjänstens placering i
Ljustorp. Vi har fått löfte om att få tillbaka vår postadress ”Ljustorp” under
2007. Vi har snart publicerat och gett ut en Ljustorpsalmanacka för 2007.
Vi har fått ett stort
antal nya vykort
över bygden. Vi
har haft en
k o n s t utställning i
byn.
Vi har
haft
ﬂera
slutsålda och lyckade teaterföreställningar. Vi har haft en aktiv
barnverksamhet både via fritidsgården,
Ljustorps IF och bygdens församlingar.
Vi har helt enkelt haft ett mycket lyckat
år med mänger av aktiviteter av alla
olika föreningar och företag i Ljustorp.
Vi kan vara stolta över att bo i Ljustorp
och vila ut över jul för att sedan ta nya
tag inför 2007.

God Jul
och
Gott Nytt År !
önskar
Styrelsen och
Ljustorpsbladet!

Styrelse 2006
Lena Liljemark, ordf
Tina Tjärnberg-Forslund
Ulf Nilsson kassör
Niclas Andersson
Kjell Rastberg
Bengt-Eric Forszelius, supp
Christer Nyman, adj

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

Årsavgiften 2007
Enskild: 75:Familj: 100:Organisation: 200:--------------------------

Insats
Enskild: 100:Organisation: 300:-------------------------Insatsmedlemskapet är
personligt och betalas en
gång sen tillkommer årsavgiften 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 12-14 (personal)
Ljustorps Handel,
Tel:060-824 13
bygdekontoret@ljustorp.se
www.ljustorp.se/bygdekontoret

www.ljustorp.se
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1 års jubileum på Affär och bygdekontor
Den 28:e oktober ﬁrade Ljustorps
Handel och Bygdekontoret ett år
med pompa och ståt. Ljustorpsborna gick man ur huse för att
delta i ﬁrandet.

Utanför Bygdegården hade man
ordnat för de mindre att kunna köra
på små fyrhjulingar. Här övervakade Jörgen att allt gick som det
skulle. Det var kö att för att få köra
och under tiden kunde man köpa
Ljustorps Handel med Niclas, Vero- sig en korv av Idrottsföreningen.
nica och Jörgen, kan se tillbaka på
ett framgångsrikt första år för sin Inne på Bygdegården underhöll
affär och det skulle ﬁras tillsam- ”Smultron & sång” barn och vuxna.
mans med alla kunder. Som del i Barnen blev mycket engagerade i
ﬁrandet hade affären extraerbjudan- dans och sånger som de gillade. De
den som lockade många till köp, vuxna satt och njöt, kanske framdessutom hade man mängder av fest- förallt av att se barnen... Viljan att
ligheter. Bygdekontoret som också hänga med var stor.
varit igång ett år ﬁrade också sin
födelsedag. Deras personal Lena och Efter uppträdandet blev det också
Birgit var också på plats för att infor- godisregn från affären där alla barn
mera om och ﬁra sin verksamhet. ﬁck så mycket de kunde bära.
Dessutom bjöd man tillsammans På Bygdegården serverade bygdemed affären på kaffe och tårta.
kontoret och affären ﬁka med kaffe
och
tårta för sina kunder. Dagen
Många människor kom och besökte
avslutades
med fyrverkeri.
affären den dagen och affären har
verkligen blivit en mötesplats och Text och bild:
det ﬁnns alltid någon att träffa och Olof Ulander, Lena Liljemark
något nytt att berätta.

Björn Andersson uppvaktas från
scenen av Centeravdelningen.

Smultron och sång hade ett bejublat framträdande på bygdegården, men sina fans dansande framför scenen
4

Kom och avnjut en kopp kaffe i vår spelhörna

Lotteri i butiken den 3 dec
gissa den totala vikten tlillsammans på Niclas,
Jörgen och Veronica och vinn en julskinka
Hyr din ﬁlm hos oss 45 kr/dygn
Handla för 150 kr och hyr ﬁlm för 19 Kr/dygn

Clementiner

9,90/ kg

Vetemjöl
2 kg

Bananer

3st

11,90/ kg

nu 30:-

Lövbergs
Lila

2st för 59:-

Fler erbjudanden ﬁnns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 3/12 med reservation för slutförsäljning

God Jul och Gott Nytt År !
Niclas, Veronica och Jörgen Hälsar alla hjärtligt välkommna

OMBUD FÖR

HEMSÄNDNING
Tel: 820 40

Leverans
fredag förmiddag
Beställning
senast torsdag
LEVERERAS
KOSTNADS FRITT

Öppettider
Mån-Fre 9-19 Lördag 10-16 Söndag 11-15
Adress: Öppom 110, 860 33 Bergeforsen, Tel: 060-820 40, fax: 820 50,
e-post: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida:www.ljustorp.se/ljustorpshandel

5

Konst åt alla i Ljustorp
Mellan den 3: e och 8: e oktober
besöktes Ljustorps bygdegård
av konstutställningen ”Konst åt
alla”. Det var konstnärer från
Västernorrland som ställde ut
sina verk i arrangemang av Bygdegårdarnas riksförbund, riksföreningen Våra gårdar och
riksorganisationen Folkets hus
och parker.

På utställningen i Ljustorp var 19
konstnärer representerade. Till vår
otroliga glädje var en av konstnärerna dessutom från Ljustorp,
nämligen Lena Sellstedt. Lena var
också en av de konstnärer som
blev inköpta av riksorganisationerna och en tavla av dessa hänger
redan deponerad på Bygdegården i
Ljustorp.

”Konst åt alla” är en inköpsutställning som arrangerats sedan
1977 av de tre ovannämnda organisationerna. Tanken var att de
gemensamma konstanslagen för
föreningarnas skall användas för
gemensamma regionala konstutställningar i hela landet och det
fungerar än idag på samma sätt.

Utställningen startade den 3 oktober med vernissage. Iris Nilsson
från Bygdegårdarnas riksförbund,
Paula Hoffman från Folkets hus och
parker och Anna Törner från Våra
gårdar berättade om utställningen
för publik och press. Ljustorp blev
aktuell som ort för att man sökte en
Bygdegård i Medelpad som skulle
stå värd. Senaste utställningen i
närheten var på Folkets hus i Söråker 1998/1999. - Konsten skall
komma ut i landsbygden. Vi är väldigt måna om att komma utanför
städerna, berättar Paula Hoffman

Organisationen bjuder in yrkesverksamma konstnärer från det
distrikt som gäller och dessa får
sedan ställa ut tre verk var. Konstnärerna väljs utifrån två kriterier,
dels att dom är utbildade och dels
att dom har deltagit i någon jurybedömd utställning. Man vänder
sig till Konstnärernas riksorganisation för att få hjälp med urvalet.

- Målet med utställningarna är att
ge ekonomiskt stöd till konstnärerna, erbjuda bra konst till alla
människor där de bor och att vi
Utställningen hålls alltid i någon som organisationer ska kunna köpa
av riksorganisationernas förenings- in konst, säger Iris Nilsson. Iris
lokaler och pågår i regel under ca
en vecka. När organisationerna har
gjort sina inköp är det fritt fram för
allmänheten att komma och titta
och göra sina inköp. En ”normal”
runda genom Sverige tar 6 år, eftersom landet delas upp i sex distrikt
och man håller ca 10 utställningar
per år. Utställningarna är möjliga
genom ett årligt konstanslag från
Statens kulturråd.
De inköpta konstverken deponeras
sedan i de samlingslokaler som
ﬁnns inom de tre riksorganisationerna. Det gör att det blir en
naturlig spridning av konsten över
Sverige och många människor får
på så sätt möjlighet att ta del av
konstverken.
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Nilsson berättar också att det i landets 55 bygdegårdar ﬁnns drygt
300 konstverk utplacerade. Just på
den här utställningen köpte de tre
arrangörsorganisationerna för över
100 000 kronor totalt.
Curt Agge som var en av de lokala
konstnärerna på utställningen berättar att han är representerad i 35
länder bland annat i New York,
London och Berlin. - Ni har en
konstnär i bygden ni ska vara stolta
över, avslutar han och pekar på
Lena Sellstedt.
Björn Andersson, ordförande för
Ljustorps idrottsförening tycker att
det är mycket roligt att utställningen kom just till Ljustorp. Ännu
roligare var det dessutom att äntligen få ett konstverk av Lena
Sellstedt på Bygdegården. Många
besökare som kom under veckan
visade på ett stort intresse för
att se konst på hemmaplan. Även
Ljustorps skola besökte utställningen med sina elever under
utställningsveckan. Barnen gick
runt och hade som uppgift att
hitta sitt favoritkonstverk och sedan
beskriva det.
Text och bild: Lena Liljemark

Besökare som vimlar under vernissagen

Ljustorps Idrottsförenings
styrelse önskar alla en riktigt
god jul och en trevlig
nyårshelg.

Stöd idrottsföreningen, köp
bingolotter, dom säljs på
Ljustorps Handel

Jul-MARKNAD
”Tomteland”
Ljustorps bygdegård
3/12 kl. 15.00 – 18.00
*hantverksförsäljning*
*lotterier*
julgransförsäljning
Servering:julgröt,skinkmacka,
kaffe och bröd.
kl. 15.00 Kyrkokören
kl. 16.00 Sångarna
TOMTEN…

…kommer kl. 17.00 (julklapp, 20 kr./st.)
Ljustorps IF önskar alla
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

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

Ljustorps IF
Mellberg 3107 86033 BERGEFORSEN

Tel. 060 821 86, 824 03,
070 34 00 117, 070 2983184

www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif

ljustorpsif@telia.com
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Årets modevisning
utförande med
lite mer fart och
ﬂäkt och man
hade dessutom
hyrt in en discjockey som stod
för musiken i
arrangemanget.
Modellerna
bestod av diverse
lokala förmågor,
mestadels damer.
Det var 15 vackra
dammodeller i
olika åldrar och 3
eminenta herrmodeller.
Modevisningen började med vardags och träningskläder för att
sedan övergå till ﬁnare och avslutas
med eleganta kvällskläder. Bland
annat visades en riktig ”balblåsa”
med lång klänning och svepande
tyg. Under pausen i arrangemanget
serverades ﬁka och Röda korset
sålde lotterier för att stödja sin
verksamhet.

Modevisningar och toppmodeller är mycket på tal nu för tiden.
Vad kännetecknar en modevisning i Ljustorp? Är det champagnen som ﬂödar ”backstage”
eller har den andra kännetecken
än visningar i Paris och Milano?
Röda korsets modevisning i
Ljustorp är ett årligt arrangemang
för att visa Ljustorparna lite av höstens mode från butikerna i Timrå. I
år är de deltagande butikerna Pettersson herr, Pettersson skor, Petterssons dam, New Fashion och
Monicas. Inez gatukök bidrog dessutom med kassar som talade om
varifrån varje modells kläder kom
från.
Modevisning hade i år fått ett nytt
8

Årets arrangemang besöktes av
cirka 70 besökare och de ﬂesta var
deﬁnitivt damer. Besökarna följde
intresserat modellerna och klev
gärna fram och kände på tyger för
att få en bättre bild av kläderna.
Ljustorpsbladet träffade en kvartett
med damer som bestod av Majvor
Persson, Anna Sandström, Märta
Hallström och Alli Öberg. Dom
berättade att dom brukar gå varje
år. Majvor Persson berättar att hon
oftast brukar jobba, men i år ﬁck

hon sitta och njuta av arrangemanget. - Vi går framförallt för att
stötta Röda korset och för att det
här är en ljustorpstradition, säger
damerna i kör. Dom berättar också
att dom brukar få inköpsidéer under
modevisningen. Damerna tycker
också att det var bra med årets förändringar, som var lite snabbare
visning och ﬂer modeller som gick
samtidigt.
Hur gick det då med jämförelsen
med övriga modehus i världen? Ja,
i Ljustorp hittade jag ingen champagne, men väl gott kaffe och hembakt bröd. Modellerna var också
lite mer tilltagna än i Milano och
arrangemanget står för en sund
inställningen till modebranschen.
Det är kanske så att Ljustorp är
en föregångare även inom ”modesvängen”. En naturligare, sundare
och trevligare modevisning...
Text och bild: Lena Liljemark

Alla mannekänger på scenen för att få en ros av arrangörerna

Ljustorps Fritidsgård
Under hösten har vi haft olika aktiviteter…
•Lek och Idrott för barn och ungdomar, som under hösten
avlöstes av Innebandy
•Gården öppen jämna fredagar mellan klockan 18.00 - 22.00.
•10 december blir det en bytesmarknad/loppis på Bygdegården.
Vi har ﬁxat en del i lokalen och kommer att fortsätta det arbetet.
Nu ﬁnns det en lokal i Ljustorp som kan erbjuda pingis, biljard, skapande,
häng och snack, disco och massor med mer.
Verksamheten blir som vi, alltså du och jag, vill att den ska vara!!!
Om du känner dej sugen på …
•
att ta tag i något
•
att driva något
•
att vara med
•
funderar över något….DÅ ÄR DU JÄTTEVÄLKOMMEN!

Ta kontakt med oss!
I höst har vi fått ett fantastiskt generöst bidrag av Centerkvinnorna i Ljustorp! TACK!!!
Byns superbra byggisar håller nu på att ﬁxa till så att ”gården”
äntligen får sin egen riktiga ingång, JIPPI!!

Välkommen att hyra Bygdegården

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
9

Ballongfärd över Ljustorp
Att åka luftballong skiljer sig från
mycket annat. Det krävs ett stort
engagemang och en stor arbetsinsats av passagerarna både före och
efter ﬂygning. Vidare krävs det att
vindarna och vädret i övrigt stämmer. Det skall blåsa lagom i rätt
riktning, vara lagom varmt och inte
regna. Allt det där inträffar inte
alltid samtidigt varför man kan få
göra ﬂera försök.
Vårt tredje försök blev den 19 juli
2006. Vi samlades klockan 19 och
två timmar senare är ballongen i
ordning, den kritiska punkten pasBallongen vid starten över Slättmon
serats och det deﬁnitiva beslutet
att ﬂyga har tagits. När gasolbrän- seglade fram på olika höjder allt utan man får försöka hitta luftlager
narna tändes reste sig ballongen från trädtopparna till 600 meters som blåser i lämplig riktning.
höjd under ﬂygningen.
snabbt.
Från Lomtjärnsberget kunde vi se
Här
och
där
kunde
vi
se
älgar,
totalt
bort mot Mellberg, Åsäng och ända
Vi lyfte slutligen från marken och
svävade äntligen upp. Vi var 9 pas- ca 8 stycken. Vi svävade över Lag- till Åstön och havet.
sagerare och en förare. Stigningen forsdammen, kraftstationen och de
Nu började vi närma oss kusten
gick mjukt och ﬁnt. För de på marken båda utloppen, dels från kraftstaoch vi landade slutligen strax före
syns nu den väldiga ballongen i sin tionen och dels till höger det fritt
23 i Stavreviken. Ballongen tog
helhet. Så svävade ballongen bort forsande vattnets väg. Sedan kom
mark i ett sädesfält, men aeronauöver skogen och vi lämnar uppstig- vi över Nylandsforsen och ﬁck
njuta av den från ovan, se bilden ten Per lät 4 man hoppa ur korgen,
ningsplatsen i Slättmon.
varpå han höjde ballongen till en
nedan.
meter över marken och de 4 ﬁck
Ballongen styrs av den erfarne
Per
Helmerson
gjorde
sista
bästa
dra ballongen till lämpligt ställe att
aeronauten Per Helmerson. Vi sväför
att
styra
ballongen
över
Tuna
slutligen landa den på.
vade österut och här låg Bredsjön
framför oss. Den nya motordrivna by, men det ville sig inte riktigt.
Alla ballongﬂygningar avslutas på
ﬂotten syntes vid badplatsen. Vi Ballongen går inte att styra i sig,
samma sätt för nybörjare sedan
början år 1793. Det blir ett litet
tal, varefter man döps i champagne
till sin nya status av ”markgreve/
markgrevinna” med namn efter
nedslagsplatsen, i det här fallet
Stavreviken. När vi skålat i champagne, ätit smörgås och druckit
kaffe var klockan runt ett på natten
och vi kunde nöjda dra oss hemåt.
Deltagare på resan hemmahörande
i Ljustorp var Gun-Britt Sundberg,
Kenneth Andersson och Ingela
Bäckström från Roten, Ulla-Britt
och Olof Ulander Tuna.
Bild och text: Olof Ulander
Bild ballong: Jörgen Svedlund
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Geonorr
Jordankartjänst i Sundsvall

Vi borrar och spräcker sten!
Vi monterar jordankare!
Även mark och miljögeoteknik!
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
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Norrlack
Förnya ditt kök!
Vi sprutlackerar era köksluckor,
innerdörrar mm
Du hittar oss på Industrigatan
2 i Sörberge (vid Lampriket)
Telefon 060-57 08 29
Öppettider mån-to 6.30-16.30
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Timrå Konsument i Ljustorp
Ytterligare en ny verksamhet har
börjat hitta sin väg till Ljustorp.
Det är Timrå konsument som ett
antal gånger varit på bygdekontoret och informerat Ljustorpsborna i konsumentfrågor.
Timrå Konsument är en del av
Timrå kommuns verksamhet som
äntligen har nått Ljustorp. Konsumentvägledare Gerd Nordenberg
Pettersson har börjat besöka
Ljustorp för att ha konsumentrådgivning på plats. - Det är viktigt
att komma ut till kommuninnevånarna, så att jag kommer i kontakt
med alla, säger Gerd. Det är ju dem
jag jobbar för. Hon berättar att konsumentrådgivning framförallt är ett
förebyggande arbete för att hjälpa
och informera folk så att dom inte
hamnar i svårigheter.
Hos Timrå konsument kan man
få hjälp med information om varor
och tjänster före inköp, råd efter köp
av varor som inte motsvarar dina
förväntningar, budgetinformation,
information om hushållsekonomi
och konsumenträtt, information till
skolor, föreningar och näringsliv.
Gerd berättar att hon också brukar
ﬁnnas på BVC i Söråker någon
gång per halvår. Dessutom är hon
ute på skolorna i Ala och Sörberge
och informerar eleverna.

olika saker. Sen
behöver man
inte sitta här
och diskutera
saker, utan man
kan boka en
besökstid eller
telefontid för
att utveckla sin
frågeställningen på en
mer
avskild
plats, förklarar
Gerd.
Samtidigt när
Gerd är på plats
på vårt bygdekontor så hjälper hon även
till att bygga
upp en enkel
konsumentverksamhet på
plats.I Ljustorp
ska man i
Gerd Nordenberg Pettersson på Bygdekontoret i Ljustorp
normalfallet när
ﬁnnas på plats i Ljustorp några
inte Gerd är där kunna hjälpa till
gånger per halvår. Tider annonseras
med prisjämförelser inom bland
på bygdekontoret och i Ljustorpsannat el och telefoni, hjälpa till
bladet. Hon vill också passa på att
att plocka fram information och ge
påminna att företagare gärna få ta
svar på enklare frågor.
kontakt. Hon ställer mer än gärna
På bygdekontoret ﬁnns också en upp och informerar om konsumentkonsumentpärm med diverse infor- rättsliga frågor för företagare och
mation och böcker. Det kan vara brukar regelbundet besöka Entreallt från ekonomi, inhyrning av prenör Timrå. Vi på Ljustorpsbladet
hantverkare, barnsäkerhet, bilköp, hälsar verksamheten välkommen
ﬂytta ihop mm.
till Ljustorp!

Tanken med att ﬁnnas i Ljustorp är
att underlätta att ta kontakt. - Det
brukar vara många från Ljustorp
som ringer och frågar mig om Gerd berättar att hon planerar att

Tomat-Ås
Tackar för denna säsong
och önskar er alla en

God Jul och
Gott nytt år!
12

Text och bild: Lena Liljemark

GALLERI KICKI &
RAMGUBBEN
Hökarvägen 16

2-takts Oljor
Bromsbackar
Variator remmar
Vajrar
Tändstift
Elektriskt
Servar och reparerar
Alla märken
Reservdelar

ÖNSKAR
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Vi har att erbjuda till julklappar
och presenter:
Original och Litografier av: Alain
Soucasse, Marina Engman, jöran nyberg,
Kaj Bernstone, Sofia Rustan, Anna-Moa
Nordström, Eeva-Liisa Holappa Jonsson,
Cecilia Hultman och Lena Sellstedt m.fl.
Öppet
Mån.-Fred. 10.00-18.00 Lörd. 10.00-14.00

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

Bild nr 10463. Bilden är tagen på 1930-talet vid Nylandsforsen. Det är mycket vatten i ån och ﬂottningsrännan närmast kameran går full med vatten så det var ﬂottning. Bilden visar också tydligt
Nylandsforsens mäktighet och man kan förstå varför man behövde en ﬂottningsränna.
Bild nr 11632.
Originalbilden bär texten ”Snöstorm 1925”. Fotograf är Bror
Berg som levde och verkade vid
Rundbacken i nordvästra delen
av Ljustorp. Det troliga är att
bilden är tagen hos någon av
hans grannar vid Rundbacken.
Trots att det är oväder är mannen,
som brukligt vid den här tiden,
tämligen tunt klädd. Mannen bär
en yxa över axeln och en mycket
enkel vedbod syns till vänster.
I förgrunden ligger några slädar
upplagda. Slädarna är mycket
stora och kan ha använts till
att köra hö i både sommar och
vinter. Hade de varit kolsligar
borde de höga sidorna ha synts
bättre
14

En aning personligare
Begravningsbyrån med det personliga engagemanget ﬁnns 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 juristﬁrman 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

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

Av SBF auktoriserade begravningsbyråer

Byggbutiken Timrå
”Din lokala byggvaruhandel”
Vi har det Du behöver inom bygg...
Många julklapptisp i butiken,
presentkort mm
God jul och Gott nytt år
På lagret har vi också stallströ
och pellets
Nu har vi även börjat med VVS
Sågade och hyvlade trävaror
Låna gärna vår släpvagn

Adventserbjudande 20%
på kängar, stövlar, jackor och
kappor tom 3/12
Skyltsöndagen den 3/12 öppet 13-17

Välkomna in på
glögg och pepparkakor!

Välkommen!
Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

Öppet:
Terminalvägen 6, Timrå
Tel 060-57 10 50
Öppet vardagar 8.00 - 17.00

vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47
Tel & Fax 58 07 80
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Festhögmässa med Biskopen
Den 22: a oktober
hölls festhögmässa
med
högtidligt
besök av biskop
Tony Guldbrandzén
i Ljustorps kyrka.
Efter högmässan
bjöds det på lunch
i församlingshemmet.
Tony Guldbrandzén
är den andra biskop
som är vald enligt
den nya kyrkoordning som gäller
för Svenska kyrkan
från 2000. Han har
röstats fram i ett
direkt val av präster
och förtroendevalda
i Härnösands stift.

det var den förra
biskopen, berättar
Peter.
Syftet med biskopens besök är dels
tillsyn och dels för
att främja församlingens verksamhet. - Han vill
bidra med goda
idéer och uppmuntran. Biskopen lyfte särskilt
fram det goda
samarbetet som
ﬁnns i Ljustorp
under sitt besök.
Han var glad att
församlingen var
en aktiv del av
den Bygdesamverkan som ﬁnns i
Ljustorp, berättar
Peter.

Några av hans främBiskopen, präster, diakoner och övriga deltagande under högmässan
sta arbetsuppgifter
är att svara för ledning och tillsyn, lunchen medverkade också biskovårda och värna kyrkans enhet, och pen och deltog i samtalen vid Förutom högmässa och lunch hade
att viga präster och diakoner. Bisko- borden. Han samtalade senare även vi också gemensamma och enskilda
pen är också ordförande i Stiftssty- med personal och förtroendevalda. samtal med biskopen och det är
relsen och Domkapitlet
Prästen Peter Persman berättar att alltid bra. Sen var den en härlig fest
Festhögmässan inleddes med en det inte är så vanligt med biskopsbe- totalt sett, avslutar Peter glatt.
Text: Lena Liljemark
högtidlig procession med medver- sök i församlingen. - Sist var det när
kan av årets konﬁrmander i Ljustorp. Församlingshemmet invigdes och
Foto: Carin Fällman
Under gudstjänsten ﬁck vi njuta
av vacker sång och musik av
Ljustorps hembygds och kyrkokör.
Biskopen själv höll predikan för
dagen och församlingens nya
diakon Vuokko Nordström bad
förbönen. Vikarierande kyrkoherde och ljustorps präst Peter
Persman hade beredelseorden
och Anders Sundqvist från Timrå
bad dagens bön. Gudstjänsten
innehöll nattvard och den erbjöds
på olika stationer i kyrkan.
Det var gott om besökare i kyrkan
den här dagen och kyrkbänkarna
var så gott som fyllda.
Efter gudstjänsten i kyrkan
inbjöds det till lunch i form av
paj i församlingshemmet. Vid
16

Besökare vid den efterföljande lunchen på församlingsgården

BISKOPSBESÖKET
Vi minns med glädje biskop Tony
Guldbrandzéns besök hos oss. Först
var det festhögmässa i kyrkan och sedan trevlig samvaro i församlingshemmet.

Kalender:
3/12 kl.13.00 OBS TIDEN! 1:a Adventshögmässa
Peter Persman, Agneta Granlöf, kören
10/12 kl. 11.00 Familjegudstjänst med
avslutning av barngrupperna
Peter Persman, Agneta Granlöf, barnkören,
Öppet kyrkis
13/12 kl. 08.00 Luciamorgon i kyrkan
13/12 kl 12.00 Mitt på dagen med luciatåg
Peter Persman, Agneta Granlöf
17/12 kl. 18.00 Julmusik i kyrkan
Torsten Berglund, Agneta Granlöf, kören,
Lövbergarna

KONFIRMANDER
I år har vi en rekordstor
konfirmandgrupp i hela
pastoratet
Det är 50 ungdomar sammanlagt varav 9 från Ljustorps församling. Dessutom
är det ca 10 av fjolårets
konfirmander som är med
som hjälpledare.

25/12 kl. 07.00 Julotta
Peter Persman, Agneta Granlöf
31/12 kl. 17.00 Nyårsbön
Torsten Berglund
Med reservation för ändringar ! Se gärna predikoturerna eller hemsidan

ADVENTS OCH JULMUSIK I LJUSTORP
1:a Advent den 3:e december kl. 13.00 OBS TIDEN!
Högmässa i kyrkan med sång av Ljustorps hembygds och kyrkokör.
Kyrkkaffe i församlingshemmet som centerkvinnorna ansvarar för.
15.00 Tomteland i bygdegården med sång av kören
17 dec kl. 18:00 Julmusik med sång och musik av Ljustorps hembygds och kyrkokör med solister och Lövbergarna
SKÖRDEGUDSTJÄNSTEN
Den 8 oktober hölls det traditionsenligt skördegudstjänst i Ljustorps kyrka. Mycket olika skördealster hade pyntats i kyrkan. Efter gudstjänsten
serverade bygdens centerkvinnor kaffe i församlingshemmet där det sedan blev auktion på alla
alster.
Den auktionen inbringade hela 4956 kronor som
oavkortat skänktes till Ljustorps fritidsgård
STORT TACK TILL ER ALLA GIVARE!
NYTT FRÅN PASTORATET
Vår nya diakon Vuokko Nordström började sin
tjänst den 25 september och flertalet av er har
säkert redan haft möjlighet att träffa henne.
Hon har ansvar för barn och äldreverksamheten i alla tre församlingarna.
Som vikarie för Linda Solem som nu är barnledig har komminister Thord Hägglund anställts under ett halvår framåt.
”DU är ett mästerverk signerat GUD”

Pastorsexpeditionen
Bäckgatan 1 i Söråker
Tel.tid mån. – fred 10.00-12.00
tel. 060-408 20
vik kyrkoherde: Peter Persman 060- 40821
eller 070-3138762
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljustorp
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Bengt Johansson besöker Ljustorp
Den 11-12 nov var en av Sveriges
mest kända kristna artister på
besök i Ljustorp. Bengt Johansson spelade, sjöng och talade till
besökarna när han uppträdde på
Betels kapell i Ljustorp.
Programmet bestod av aktiviteter
under två dagar. På lördagen höll
Bengt ett seminarium om lovsång
och höll sedan ett lovsångsmöte
på kvällen. På söndag förmiddag
under gudstjänsten både predikade
och uppträdde han. Det var fullt av
människor på kapellet som var på
plats för att höra den kände sångaren och artisten.

Bengt Johansson på scenen tillsamman med lokala musiker och sångare

i den kristna artistvärlden. Han
berättar att han har varit på väg
i på Svensktoppen vid två tillfällen, dels 1999 med ”Det vore
bra” och 2003 med ”Där vattnet
rinner fram”. Annars har han mest
redan kristna lyssnare som fans
eller sådana som är på väg att blir
kristna. Han ska nu närmast spela
in en skiva på engelska för att nå
Privat bor han i Tyresö och har en ut utomlands, där det ﬁnns en stor
familj med tre döttrar. - Det blir en marknad att bearbeta.
speciellt familjeliv i och med att
Bengt berättar att han har ett brett
jag oftast jobbar på helger. förutom
musikaliskt intresse. Han lyssnar
helger så arbetar han mycket under
gärna på rock, blues, country och
somrarna då han deltar på många
han nämner artister som Eric Clapkristna konferenser.
ton, Buddy Miller och U2. Han
Det här är tredje gången som Bengt lyssnar också gärna på gammal
Johansson besöker Ljustorps bap- kyrkomusik typ gregorianskt eller
tistförsamling, men det är första Palestrina (mässor och hymner från
gången som det är öppna möten. 1500 talet). - Det ﬁnns en tidlösTidigare har han varit här och del- het i den musiken som tilltalar mig,
tagit på Bike´n Fly som genomförs berättar Bengt. Dessutom lyssnar
varje vår av Baptistförsamlingen. han mycket på lovsång och det
- Bengt berättar att det är roligt händer till och med att han lyssnar
att komma tillbaka till samma plats på sig själv. - Bara det har gått ett
och se hur församlingen har utveck- tag sedan jag gav ut skivan så jag
lats. Det ﬁnns ett engagemang inte är så less på den, skrattar han.
och en gnista i den här församNär han reser runt lägger han
lingen som intresserar mig, berätmycket betoning på en undervitar Bengt.
sande funktion. - Jag tycker om att
Bengt Johansson har gett ut 12 få med människor i lovsång. Vägen
skivor under sina 31 år som artist för att uppnå det är att ge en musioch han säljer i snitt ca 5000 exem- kalisk upplevelse. Det är viktigt att
plar av varje skiva, vilket är bra underlägga för folk att öppna upp
Bengt Johansson spelar en musik
som i vissa fall kan vara tydligt
kristen och i vissa fall kring mer
allmänna livsfrågor. Han berättar
att han har arbetat som artist på
heltid i snart 10 år. Hans arbetsuppgifter består av att resa runt och
sjunga, spela och tala i kyrkor runt
om i Sverige.
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sig, slappna av och våga. Dessutom jobbar jag gärna med lokala
musiker. På det sättet kan man föra
inspiration vidare och bidra till att
lovsången blir bättre även när jag
åkt härifrån, säger Bengt.
Bengt berättar att han trivs mycket
bra med det han gör. - Det är
meningsfullt och förtroendefullt
och att jag kan leva på det är fantastiskt. Jag kan ge min musik tid
och vågar satsa. Dessutom får jag
mycket tillbaka av människor och
av Gud för det jag gör, berättar
Bengt.
Besökarna som deltog vid Bengts
besök verkade mycket nöjda.
Många stannade kvar och köpte
skivor och noter och efterpratet var
mycket positivt.
Ett par som besökte Ljustorp var
Anette och Bengt Nyström från
Timrå. - Bengt är en stor lovsångsinspiratör och en otroligt duktig
gitarrist, säger de båda entusiastiskt. - Det behövs mer och ﬂer
Bengt Johansson i Sverige, säger
Bengt bestämt. Båda var också
överens om att det var en otroligt
upplyftande och proffsig konsert,
det kändes lite som en rockkonsert,
avslutar Anette.
Text och bild: Lena Liljemark
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Baptistförsamlingen
Tankar inför julen
Då har det gått ett varv igen. Julen står för dörren. Plötsligt
inser man att det gått ett år sen sist. För många av oss snurrar
vardagen på i en takt som gör det svårt att göra det där vi alltid
drömt om, ta tag i det där som vi tänkte skulle bli av eller prioritera saker och ting på ett visst sätt.
För mig är det viktigt att mitt i vardagslivet hitta tid för min
inre människa. Tid att få söka, fundera och samtala om livets
frågor på ett sätt som ger kraft och gör skillnad i mitt liv. Nästa
år den här tiden har det gått ett varv igen. Plötsligt inser vi att
det gått ett år sen sist. Jag vet inte vilka drömmar, prioriteringar
eller behov du har men jag vill ändå komma med ett julklappstips och en utmaning:
Ge dig själv en Alphakurs i julklapp! Unna dig själv att under
en kväll i veckan under våren komma till dukat middagsbord,
lyssna till föredrag om kvällens tema och sedan i mindre grupper samtala om livets frågor utifrån ditt eget perspektiv. Jag vill
utmana dig att försöka göra det där du alltid drömt om och ta
tag i dom där sakerna som du tänkt ska bli av. Kanske är Alpha1/12 19.00 W-ungdomsmöte, Timrå badhus
2/12 16.00 Sköna Lördag hänv t Timrå Hälsostudio kursen en av dom saker som kan göra skillnad i ditt liv under
det kommande varvet?
3/12 15.00 Gudstjänst hänv. till Ljustorps kyrka

Kalender

6/12 19.00 Bön för bygden på Bergeforsens kapell
8/12 19.00 W-ungdsommöte, Julmys
10/12 15.00 Sånger i Advent. Tomas Lindberg
17/12 11.00 Gudstjänst hänv. till Ebeneser. Tomas L
25/1 18.30 Prova-på-kväll Alpha, Bygdegården

Med önskan om en välsignad julefrid
Tomas Lindberg, Pastor Ljustorps Baptistförsamling

Se predikoturer för ev. ändringar och för
verksamhet efter den 17/12

Alphakurs

Sånger i Advent

Gör som över 8 miljoner människor runt om i världen:
Gå Alphakursen - en möjlighet att utforska livets frågor under
vardagsnära och avslappnade former
Tid: Torsdagar 18.30 -21.00 (vecka 4-15)
Plats: Ljustorps Bygdegård

Var med och sprid ljus i vintermörkret och
upplev julstämningen genom att sjunga
adventssånger och njuta av pepparkakor
och glögg den 10 december kl.18.00.
Det blir också ett jullotteri med vinster
i form av presentkort hos Lj Handel och
Lj Trädgård. Lotter säljes på plats innan
mötets början. Överskottet går till bistånd.

Vi hälsar alla varmt
välkomna!

Välkommen till introduktions- och prova-på-kväll i
Bygdegården torsdag 25 januari kl. 18.30 - 21.00
Middagsbuffé och allmän kursinformation. Föredrag: Den
kristna tron - tråkig, osann, irrelevant? Samtal och frågor...
Anmälan senast 22 januari till betel@ljustorp.se, Magnus
Isaksson 070- 660 82 40, Tomas Lindberg 070-621 96 21.
(Se även www.alphasverige.org för mer info)
PG 269356-2 BG 5355-1123

Ljustorps Baptistförsamling
Edsta 104, 860 33 Bergeforsen
Ordförande: Leif Nygren: 060-811 19,
Pastor: Tomas Lindberg: 070-621 96 21

God Helg!

www.ljustorp.se/betel
e-post: betel@ljustorp.se
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BIBLIOTEKET i Ljustorp Skola
Kom till Bokcafé i Ljustorps biblioteket
och ta en paus i julruschen, med bokprat…
...om nya böcker, om lästa böcker, om goda böcker.
Tag gärna med några tips på bra böcker som du läst.
Måndagen den 11 december, kl 18.30
Kaffe med hembakat.

Välkomna!
Boktips nr. 1

Boktips nr. 2

Författare: Joshilyn Jackson
Titel: Visst ﬁnns det gudar i
Alabama

Författare: Steig Larsson
Titel: Män som hatar kvinnor

En vidsint och rolig berättelse
om vänskap, mord, avslöjande och
kärlek - och en familj som inte
liknar någonting annat…
Arlene har ingått ett avtal med
Gud men tio år senare verkar det
som Gud inte är intresserad av
något avtal längre utan vänder upp
och ner på allt för Arlene så hon
kommer inte undan längre , det är
dags att göra upp med det förﬂutna
och sona sin skuld.

Ekonomijournalisten Mikael Blomkvist behöver en time out. Han har
precis blivit fälld för förtal av en
ﬁnansman och dömts till tre månaders fängelse. Han beslutar sig för
att ta en paus från sitt jobb på tidskriften Millennium.
I samma veva får han ett ovanligt
uppdrag och tar motvilligt på sig.
Till sin hjälp får han den unga Lisbeth Salander. En strulig tjej, tatu
erad och piercad, men också en
utmärkt researcher och en av lan-

dets främsta hackers. Tillsammans
gräver dom allt djupare i det förﬂutna och möter en mörkare och
blodigare historia än någon av dem
kunnat ana.

Julstängt från och
med den 18 december, vi öppnar igen
den 3 januari.

God Helg !

Öppet mån/ons 17.00-19.00 Telefon 070-191 65 10
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Åter dags för Panik-teatern i Ljustorp!
120 kr

Denna gång börjar vi med en lätt måltid och efter
Föreställningen serveras kaffe och kaka. Total föreställningstid
2 tim. Biljetter: 120 kr (med scenpass 100 kr). Kostnad för
förtäring tillkommer. Beställ biljetter i tid hos
Margareta tel 83053 el Ulla-Britt tel 82240
Lör 3 feb 2007 kl 17 på Ljustorps Bygdegård
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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 livet 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.

Rickard
Då dom rationalisärä bort däg
bort i ﬂytte
tog du yxa
å svans´n
å drage
å for åt utlanne
å timmer.
Du hörle ´n gök
som gol på svenskä
å du försto
nödtorfttet däg på
å åk cykel på fel sie.
Domen
fo grassär
bra nog länge
inna han ha skekä sånnt
dä du ha gjort.

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

Nu rationalisär dom bort
åll e ﬂyttara
å ﬂytte
å ett som anne.
Du ä väl inte motståndar
åt dä heller.

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 23-71 personer

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet
Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström
060 - 810 25 el 070 - 325 76 90
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Du ha vöre för snäll
i åll värl.
Du ha alri slegä ut nan.
Men faan
va mang e ärbetssegra
du ha vönne.
Ur Byssfolket av Nils-Erik Sjödin
Publicerat med tillstånd av
Nils-Erik Sjödin

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
I LJUSTORP
Söndagen den 3 dec ﬁras 1:a advent.
Efter gudstjänsten inbjuder Centerkvinnorna
traditionsenligt till kyrkkaffe.
Välkomna!
Söndagen den 7 januari 2007 kl 13.00
dansas julen ut på barnfesten på Bygdegården.
Till dansen kring granen spelar Lövbergarna.
Gratis ﬁka för barnen. Kommer tomten även i år?
Alla barn och vuxna är hjärtligt välkomna!
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-DJWDUKDQGRP
GLQDI|WWHU
0HGLFLQVNRFKI|UHE\JJDQGHIRWYnUG
0HGnUVHUIDUHQKHWEHKDQGODU
MDJEODQGDQQDW
)|UKnUGQDGHU
/LNWRUQDU
1DJHOWUnQJ
.|SJlUQDSUHVHQWNRUWWLOOQnJRQ

&HQWUDOWEHOlJQDNOLQLNHU
0DULHGDO%U\JJDUJ7LPUnWHO
6WUDQGERVHUYLFHKXV6|UnNHUWHO
0RELOWHO

1XlYHQNYlOOVWLG
God
Jul och
HIWHU|YHUHQVNRPPHOVH
Gott nytt år !

7YHNDLQWH%RNDWLGUHGDQLGDJ
%LUJLWWD5REHUWVVRQ
/HJIRWWHUDSHXW
0HGOHPL)RWWHUDSHXWHUQDV5LNVRUJDQLVDWLRQ
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Ås-Lagfors byalag
Rapporten från vårt byalag är som vanligt tunn den
här årstiden. Lagforsdammen börjar isbeläggas och
bagarstugan är inhöljd i novemberdis.
Nya aktiviteter pålyses emmelertid så som traditionellt allmänt möte kring 1:a advent och nyårsﬁ-

Bredsjöns byalag
På arbetsdagarna under sommaren har det arbetats
hårt och intensivt. Vi vill rikta ännu ett stort tack till
de som arbetat och engagerat sig i EU-projektet för
att göra allas vår by till något att vara riktigt stolt
över. Ett speciellt tack till Sture på Slättmon som
under ﬂera månader dagligen ställt upp och arbetat
med uppsättning av servicehus och ﬁskestuga samt
dass/förråd.
Styrelsen har haft ordinarie styrelsemöten måndagar
den 28/8, 25/9, 30/10 samt extra styrelsemöten 29/8,
7/9 och 9/11.
Bredsjön-Slättmons hemsida med adress http://
www.bredsjon-slattmon.nu/ är nu som säkerligen

rande med brasa och fyrverkeri. Utskick om datum
avseende adventsmötet har förmodligen kommit ut
till medlemmarna vid denna tidnings utgivning.
Vi önskar alla läsare en trevlig avslutning på år
2000 och på återseende 2007.
Presssansvarig Torsten Byström
ﬂera av er märkt stängd. Vår nya uppdaterade hemsida kommer snart att ligga ute på www.ljustorp.se/
bredsjon och även hittas igen under ”föreningar”.
Lördagen den 2/12 kl 18:00 samlas vi vid julgranen,
vid infarten till Benny och Linda (samma ställe som
ifjol), för att tillsammans tända granen. Därefter går
vi upp till byalokalen för att umgås, dricka glögg, äta
pepparkakor och kanske köpa lite lotter.
Vi vill alla hälsa våra numera fast boende grannar
Granboms hjärtligt välkomna till byn!
Bredsjön-Slättmons byalags styrelse 2006 passar på
att, om än lite tidigt, skicka en God Jul och Gott Nytt
År hälsning.
Styrelsen

Rapport från bygdekontoret
Bygdekontoret jobbar vidare för
fullt nu under hösten. Vi har nyss
genomfört vårt 1 års jubileum,
vilket var en rolig upplevelse.
Den senaste tiden har mycket av
vår arbetstid gått åt till att designa
och producera en Ljustorpskalender för 2007. Kalendern kommer
att säljas på bygdekontoret och förhoppningsvis kan det blir ”årets
julklapp” i Ljustorp.
Vi har samlat in 13 bilder från
Ljustorp och sammanställt i en
kalender. Tanken är att vi ska visa
upp hur vackert Ljustorp faktiskt
är och därmed få en ﬁn avslutning
på vårt ”årets by” år.
Dessutom har vi tryck upp två
vinterjulkort. Ett med skotermotiv
och ett med allmänt vintermotiv.
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Det kommer eventuellt att blir ﬂer
längre fram, men det beror på
om vi har tid att arbeta med
det. Vi har också arbetat med

EU broschyren som EU projektet
har beställt av oss och den beräknas blir klar inom någon vecka.
Lena och Birgit

Vi saluför produkter för nästan allt inom
jakt, skytte och handladdning.
Vi utför även vissa vapentekniska arbeten
Ring gärna om du har frågor

Vi säljer även
Edsåker Jakt & Fritid
Edsåker 208
860 33 Bergeforsen
tel: 070- 287 65 80
Hemsida: www.edsaker.se
Mail: edsaker@telia.com

Det färskfrusna alternativet

Även våra husdjur behöver friskvård och rehabilitering. Hos Timrå Djur & Natur erbjuds du
rehabilitering och träning av hundar samt försäljning av hundartiklar till exempel borstar, shampoo,
koppel m.m, hund- och kattmat, vitaminer och mineraler.
Rehabiliteringen gäller framför allt hundar som genomgått en operation och exempel på rehabiliteringsmetoder är massage och simträning. Jag är utbildad humdmassör och har utbildats i rehabilitering på
Strömholms djursjukhus. Förutom detta ﬁnns allt för ﬂugﬁske, bland annat ﬂugbindningskurser.

Öppet hus den 9/12 kl. 10-16, med ”provapåsim” och ”provapåmassage”
Öppettider:
onsdag + fredag 10-15, torsdag 10-19 övrig tid enligt överenskommelse
Timrå Djur & Natur, Tallgränd 1, 861 33 Timrå. Mobil: 070-253 19 99
Epost: info@timradjuronatur.com, hundsim@glocalnet.net

www.timradjuronatur.com

Välkommen!
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Ula-Britt Forsberg. Där ﬁnns
idag ett återuppfört hus. Höglinds torpställe inrymde två
kor, två getter och en bock.
(Arne gav mig ett getöga när
han nämnde ”bocken”)

och ahde bostad på Sandarna och däreifrån var inte
seget så långt till byggnationen av ett eget hus i Stavreviken 1967. 1998 ﬂyttade han
till servicehuset i Sörberge.
Jakt och ﬁske har dominerat
fritiden i Laxsjön och Skälsjön
och han har tagit åtskilliga
”ﬁrrar”. En hejare på nätbindning och åtskilliga björntrådrullar har förbrukats under
vinterkvällarna. En kvinnlig
service har fn också och
verkar trivas i kökssoffans
kaffehörna. en ”mysgubbe”
känns det rätt att kalla
honom.

Lars Arvid och Beda Höglin är
namnet på föräldrarna. Hans
mor Beda blev 96 år gammal
och tillbringade ålderdommen
på Strandbo äldreboende i
Hässjö. Han har även en storebror. Ivar, med adress Tallbacken i timrå.

Arne gick skolgång sex år
i Mellberg, fortsättnignsskola
med teori i skolan och praktik på Bruksstugan hos Alex
Westerlund. Där lades grunden för hans kommande
yrkeskunskap i snickeribranschen. I ungdomsåren
efter skolan sysslade Arne
med lite skogsarbete och
var behjälplig vid olika arbeten hos Ljustorpsbönderna.
Sedemera vid 18 års ålder
hamnade han på allvar inom
olika bryggnadsprojekt och
i ”byggsvängen”. Med det
har han också fortsatt fram
till pensionsåldern. Han har
även gästspelat på inom
insturstin och var med när
Wifstavarvs bruk uppfördes.

Torpet som familjen Höglin
bebodde brann ned, dåvarande ägare var Sture och

Han var sambo med Alice
Dahlin från Ljustorp under ett
antal år. Flyttade från Edsta
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Ljustorpsproﬁl nr 7
Arne Höglin, född 211115
En spelevink med ”glimten i
ögat” får personiﬁera Arne,
som är uppväxt i Edsta backarna strax nedom Viksell.
Men ﬁnns fn på servicehuset
i Sörberge. Han är lite hemlighetsfull och avslöjar inte
allt som han har varit med
om, men i stora drag kommer
det fram ett proträtt av honom
under intervjun.

En kille som var på EON arena och tittade på Timrå IK tyckte att hans plats
var för dålig. Han såg en tom plats bredvid en annan man som verkade vara en
stor Timrå IK supporter. Han frågade honom om platsen var upptagen. Mannen
svarare: - Nej, min fru satt alltid här när hon levde.
- Varför ger du inte hennes plats till en kompis, frågade mannen
- Det skulle jag gärna gör, men alla mina kompisar är på begravningen...

Ha, ha...
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EU - Projeket
Nu är detta projekt slutfört
och slutredovisat efter 3 års
innehållsrika och intressanta år.
Mycket har hänt i Ljustorp under
dessa år och en del av det kan
nog tillägnas detta projekt.
FVO - har förbättrat i Ljustorpsån både för ﬁsk och ﬁskare. En
ordentlig handlingsplan är upprättad för åns framtida underhåll
och skötsel.
FUSKE - det första man lägger
märke till i Fuske är den ﬁna
rastplatsen mitt i byn.
Sen att vägen (och parkeringen)
ner till Nylandsforsen är förbättrad gör ju inte saken sämre.
Samt att röjning av natur- &
Bredsjöns udde
ﬁskestig är utförd, gör ju att det går
OCH sist men inte minst; vårt Jag som varit projektadministratör
lätt att både gå och njuta av natuBygdekontor och Servicebutik.
under denna tid, har fått se och
ren, som att dra upp en ﬁrre.
Bygdekontoret är ﬂitigt besökt av höra mycket. Lärt mig en hel del på
många olika anledningar, ex:
vägen och är jättenöjd med resultaBJÖRKÄNGEN - kanske ett av
• Allmän föreningsservice
ten. Alla ideella krafter måste absoSveriges mest natursköna put and
med frågor om allt möjligt,
lut ta till sig en stor del av äran att
take. Bra p-pl, HK-anpassat med
kopiering och fax.
detta kommit i hamn. Utan ER har
HK-toa och anpassad bro med ﬁs• Bussfrågor
det aldrig funkat. Var stolta!!
keplats för rullstol.
• Avhämtning och frågor ang.
En grill / rastplats som är helt
Tack för mig
ADSL och bredband
ok. Att bara fara dit och ﬁka är
Marianne Persson
• Ljustorps-bladet produceras där
mysigt.
• Allmänna frågor från
privatpersoner
BREDSJÖN - en pärla för naturtu• Kontoret håller i luncher vid
rism. En ﬂotte som tar dig dit du vill
konferenser på Bygdegården
i sjön. En udda udde med anlägg• Kommunens konsumentningsplats för ﬂotten, bastu, HKvägledning håller till där ca
mulltoa/frd samt ﬁskestuga, och
1 gång/månaden
grillplats naturligtvis.
• Anhörigcenter varannan vecka
Badplatsen, som har allt du behö• Och framför allt en stor social
ver för en dag på stranden / eller
träffpunkt, många kommer bara in
vintertid.
tar en kopp kaffe och pratar bort
Servicehus, HK-mulltoa/frd (kiosk
en stund.
& omkl) anläggningsplats för ﬂotSen att Servicebutiken fungerar och
ten. Strax intill även en kåta med
är välbesökt, och går över förvänbord/bänkar och som rymmer många,
tan, är ju bara ett jättestort plus.
Bron vid ”Put and Take” ﬁsket på
p-platser och husvagnsparkering.
Den kom ju som en skänk från
Björkängen
Det går med andra ord att arrangera
ovan kan man säga, just som byn
många olika typer av aktiviteter där.
blev utan livsmedelsbutik.

27

28

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

EN MÄKLARE NÄRA DIG
Med stark lokal förankring och
Marknadsföring lokalt och globalt
Köpmangatan 18
TIMRÅ
Kostnadsfri rådgivning/värdering om ni funderar på att sälja
eller köpa bostad.
Ingen i världen säljer fler bostäder än RE/MAX
Fastighetsmäklare
Ann Rydell Hall
070-461 08 45

RE/MAX Mäklarna
Tel: 57 33 90

Vi löser Era problem
•
•
•
•
•
•
•

Vattentining
Högtrycksspolning
Avloppsspolning
Fasadtvättning
Klottersanering
Fastighetsservice
Fastighetsreparationer

• Ångtining
• Ångtvättning
• Högtryckstvätt
Kontakta oss för en
förutsättningslös
diskussion och priser

Timrå Spol & Fastighetskonsult
Box 219 861 26 Timrå
Tel: 060-57 00 99 eller 070-325 67 38
innehar F-skattsedel
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Optisk fiber hemma hos dig!
Nu kör vi igång med de första projekten kring optiskt ﬁber. Jag inte
det första förstås, för det var ju
Fuske som redan är klara. I oktober startade Öppom, Prästsvedjan,
Kyrkberget och Mellberg sitt projekt. Det projektet kommer att
drivas under vintern och grävas i
vår när tjälen gått ur backen.

Kostnad ?

Det är dels en fast kostnad/
investering i starten. Alla betalar en
anslutningsavgift på 7250 kronor
och förutom det måste man betala
sin del i områdets grävning. Det
går att delbetala anslutningsavgiften. Det går också att göra en
”död” anslutning för 1500 kronor.
Ni i angränsande byar Hamre, Skäl- Då betalar man ingen månadsavjom, Högland, Björkom/Lövberg gift och får betala full anslutningsbör dra nytta av att det är ett pro- avgift när den aktiveras.
jekt igång som kommer att blir av.
Ni kan i bästa fall få lite draghjälp Månadskostnaderna är beroende på
i och med att det kan ﬁnnas ﬂer
kunder som ligger i gränsområdet
mellan två byar.
För att starta ett projekt bör det
ﬁnnas 10 intresserade hushåll inom
ca 1 km radie. Det gäller bara de
områden som hör till Mellberg,
Slätt och Lagfors telestation. Ni
måste själv inom er by/ert område
dra igång projektet, men vi kan
hjälpa er att komma igång från
bygdekontoret.
Vad innebär då optisk ﬁber?
Du kan ansluta både telefon, TV,
Internet och andra tjänster via bredbandet. Hastigheten internt nätet är
100 mb och externt upp till 30 mb
beroende på vad du anlitar för leverantör och vilken tjänst du köper.

vilken typ av abonnemang man vill
ha.
Hur kommer ni igång som
grupp?
Samla ihop grannarna till ett möte
och utse en kontaktperson som tar
kontakt med Bygdekontoret.
Hur anmäler du dig som privatperson?
Till ert områdes kontaktperson eller
om ingen ﬁnns till Bygdekontoret.

Anslutning
7250:Grävning
???
Total investering:
?
Nätavgift
149:Abonnemang:
•Internet 10 mb 99:•TV familjep. 189:•Telefon
75:Tot månads k.
512:-

ADSL i Bredsjön/Slättmon
Planeringen för ADSL indragningen i Bredsjön och Slättmon
har varit avhängigt en dom för
nyttjandet av en mast i fastighetsdomstolen. domen skulle ha
vunnit laga kraft i november.
Nu är beslutet överklagat, vilket
innebär att ADSL anslutningen
för Bredsjön och Slättmon med
största sannorlikhet inte hinner
genomföras före årsskiftet.
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Det är bara att beklaga för all er
som väntat på att eventuellt få en
anslutning i december, tyvärr blir
det inte av. I dagsläget kan kommunen inte heller svara på om
och när det överhuvudtaget blir
av i framtiden, eftersom projektet
upphör vid årsskiftet.
Vi vill lyfta fram att det inte
är någon enskild persons fel att
detta har hänt. Det ﬁnns en tvist

kring en markfråga och vi måste
alla acceptera markägarens rätt att
driva sina markfrågor efter eget
huvud.
Vi får hoppas på att det trots
allt går att genomföra i framtiden,
men just nu läggs allt ner i malpåse i väntan på att tvisten avgörs
i domstolen.

Tapetsera eller måla?
Alla typer av målningsarbeten utföres.
Vänd er med förtroende till
ortens målare

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

Öppettider
Fredagar 13-16 jämna veckor
Juluppehåll till 26/1
På Bygdekontoret i Ljustorp
Anhörigkonsulent Ulla Hamrin
070-656 98 31

Träffpunkten
Anhörigcenter
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Röda korset i Ljustorp
Vi är med i internationella grupper tillsammans med Timrå- och Tyderö- kretsarna. Vi har
engagemang bl a i ﬂyktingverksamheten, vilket innebär träffkvällar med invandrarkvinnor. Vi
gör även hembesök i bygden och Röda korset besöker Ljustorps skola för enkel undervisning
i första hjälpen.
Vi har tre bössinsamlingar vår, höst och jul och dessa går till Världens barn och Katastrofhjälpen. På våren arrangerar vi ett musikcafé, på hösten modevisning och så medverkar vi på
julmarknaden samt håller julkaffe efter julkonserten.
Vi visar varje år upp oss på Vårruset och Nationaldagen. Vi har arbetsaftnar varannan
vecka då vi träffas och gör babypaket. Vi är dessutom delaktiga i Röda korsets mötes- och
samlingsplats - seconhandbutiken- Kupan på Köpmangatan 18A i Timrå.

Varför engagerar vi oss i Röda korset?
Doris

Vivvi-Ann

Irma

När barnen hade mer eller mindre
ﬂugit ut boet kände jag att jag
ville bidra med någonting, så det
blev ett besök på röda korset. Jag
hade hört så positiva kommentarer
om alla goda gärningar.

Jag tycker att det känns
bra att göra en insats för världens behövande folk, samtidigt träffar man många
trevliga människor i de aktiviteter vi är med i. Den sociala
biten är väldigt viktig för mig.

Det är en tillfredställnade känsla att
bidra i något välgörande. En person
kan inte göra så mycket, men många
tillsammans kan. Efter pensionering
kan livet bli lite ensamt, då kan det
vara trevligt med nya arbetskompisar.

Att få träffa trevliga röda korsare
och utbyta erfarenheter ger mig
stimulans i vardagen. Samtidigt
vet jag att jag gör en insats.

Man blir aldrig för gammal för att
lära sig något nytt. Den sociala
gemenskapet som Röda korset ger
oss och som vi förhoppnignsvis
också ger Röda korset är värdefull.

Vi behöver ﬂer medlemmar!
Kostnad 150 kronor per år.
Vi behöver även få med ﬂer män för punktinsatser.
Ring Doris 823 11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Norrlands Däck
fordon och
taxiservice AB
Däck- och bilreparationer
Uthyrning av släpvagn, ﬂyttsläp
och biltrailer
Sandarnavägen 22, Bergeforsen

060-57 02 60

Timrå
Glasmästeri AB SCKAKTA I BACKARNA
Bilrutor och
glasreparationer
Stenskottlagning

Öppet 7.00-16.30
Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20

TRAKTORGRÄVARE UTHYRES
INKL. FÖRARE
LÅNG ERFARENHET AV ALLA
GRÄV & PLANERINGARBETEN

Schakta

FORDONSYSTEMET ÄR BESIKTAT
F-SKATTSEDEL FINNES

BOKNINGSTELEFON
DAGLIGEN
EFTER KL 16.00

060 - 16 42 80
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Jon Andersas julhare!
räven kunde nog inte springa så fort
när han släpade på haren. Jag kan
kanske hinna upp den tänkte Jon
och började springa efter räven, i
dennes spår. Men dimman började
bli tätare och tätare och Jon måste
sakta av på farten. Rätt vad det var
så tappade han spåret. Han irrade
omkring en god stund innan han
plötsligt ﬁck se sina egna fotspår
igen. Han hade alltså gått i en cirkel
hela tiden.
Jon Andersa hade satt ut några
snaror dagen före julafton. Han
tänkte få en julhare. Det var lite
snö, så han hade gott hopp om att
verkligen få en. Så fort det blev
något så när ljust på julaftonsmorgon, drog han iväg upp till en dalsänka vid Björkomsberget. Där hade
han även tidigare satt ut snaror för
hare. Han hade inte ätit någon frukost, utan endast druckit en kopp
kaffe.
Ja, kaffe, det var nog inte kaffe,
utan det var kokt på råg. Inkomsterna hade varit särskilt dåliga
denna höst. Han hade skjutit bom
på tre orrar, och det kunde han inte
gärna förlåta sig. Nu var det nog
så att han började se lite illa, men
glasögon var ju så dyra,
Jan Andersa gick i djupa tankar
upp över berget. Han funderade hur
det skulle bli med försörjningen
om han inte kunde jaga och snara
som förut. De slantar som han ﬁck
för två kor och en get, dem hade
han nog kvar, men han tänkte att
barnen inte skulle behöva kosta på
för att få honom i jord.
Under vandringen upp mot berget
började dimman att breda ut sig
mer och mer, och det var med
möda som han hittade snarorna.
Den första var tom. I den andra
hade en hare fastnat, men räven
hade varit där och slitit loss den
helt nyligen, Jon Andersa tänkte att
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Med andra ord Jon Andersa hade
gått vilse, han satte sig på en
grov nerfallen gran och funderade.
Någon tanke på haren hade han
inte längre. Nu var det bara frågan
om hur han skulle komma hem
igen. Dimman var ogenomtränglig
och han viste inte var han var. Han
kände att han hade tändstickor med
sig, så han tog fram kniven och
skar loss några stickor från en furustubbe. Efter en liten stund brann
en liten brasa.

gumman Berg i Björkom och av
Andersson i Lövberg en stor ﬂäskbit. Han tänkte på gumman som
hade gått bort för två år sedan
och han tyckte att det var märktvärdigt att maten blev drygare när
hon levde. Jon satte sig vid elden
och somnade igen.
När han åter vaknade frös han som
förut. Dimman hade ännu inte gett
med sig. Han började åter traska
runt elden. Av någon anledning
kom han att tänka på den gamla
psalmens: ”Tänk att när en gång
det töcken har försvunnit, som över
detta livet breder sig. När evighetens sköna dag upprunnit, och himmelskt solljus ﬂödar på min stig”.

Rätt vad det var så började kyrkklockor att ringa. Det hade blivit juldagsmorgon. När han hörde ljudet
av klockorna, ja, då visste han åt
vilket håll han skulle gå. Det verkade märkligt nog som om dimman
började lätta, ty han kunde se en
Vill det sig riktigt illa, tänkte Jon, lång gran en bit framför sig. I närså får jag sitta här hela dagen och heten av denna hade han sin tredje
kanske hela natten. Det var nog snara. Men just nu hade han ingen
bäst att samla ihop mera ved. Han lust att leta reda på den.
kom att tänka på den grova torrgra- Han styrde sina steg mot hemmet.
nen som han satt på. Han tog och Och när han stod på bron till sin
makade elden en bit under granen, lilla stuga började kyrkklockorna
och så småningom fattade den eld. att ringa igen. När han såg ut över
Då var ett problem ur världen. Jon byn, och såg de strålande ljusen
lutade sig mot en trädrot och som- i alla fönster, då var Jon Andersa
nade. Han visste inte hur länge han glad, kanske gladast av alla julﬁsovit, men när han vaknade låg rare i Björkom och Lövberg.
dimman lika tät. Han frös så att
han skakade i hela kroppen. Han En julhistoria från 1899 av Gottfrid
Svärd. Utdrag ur Ljustorps IF föreningssteg upp och började gå runt eldblad december 1972.
platsen.
Allt under det att han gick där
runt runt började han fundera. Han
tänkte på ﬂydda år, han tänkte på
bönderna i byarna Björkom och
Lövberg. De voro alla vänliga och
ville hjälpa honom. Kom han till
en gård och det var matdags blev
han alltid bjuden. Nu till jul hade
han fått ett tråg med blodpalt av

SÖNDAG DEN 10 DEC
ÖPPET 13.00-17.00
HANDLA FÖR 200 KR
FÅR DU 20% RABATT
PRESENKORT
Nattlinne från
105:Morgonrock från
299:BH - Trosor ﬂera modeller
Mysdressar från
265:Fleecevästar - Jackor från
99;Tofﬂor från
99:-

Pizzeria

INDIANA
Våra öppettider:
mån-fre 10.00-21.00
lör-sön 12.00-21.00
helgdagar 12.00-21.00
Bölevägen 9 Sörberge
Tel: 57 88 70

Berglundavägen 37 Sörberge Tel: 060-57 62 38
e-post: pettersson.skor@telia.com

Handla
Lokalt!

Hos mig hittar ni ljus, presenter,
lösviktsthe och kaffe, tryfflar och
lokalt gjorda praliner m m.
Ät lunch eller ta en god fika.
Välkommen in!

Anonym
Annonsör

Öppettider
Mån - Fre 9-17 Lör 11-15
Köpmangatan 41 Timrå
Tel. 57 55 05
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GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Julklappstips!
Köp en
Ljustorpsalmanacka på
Bygdekontoret

98:-

Hos mig kan du ändra nya och gamla kläder: jag
byter blixtlås i Jackor och byxor mm , samt fållar
upp byxor och kappor. Vill du ha något nytt uppsytt
så syr jag alla sorters kläder. Fundera inte utan kom
in så ger jag kostnads förslag. Jag ﬁnns hos Petterssons skor en trappa ner i Sörberge.
Nu även sybehör och stuvar !
MINA ÖPPETTIDER
MÅN – TORSDAG 10.00-17.00
FREDAG
10.00-16.00
Vill du nå mig på telefon så ringer du :
Marianne Nyberg 070-213 46 13

Bytesmarknad/Loppis
Barnkläder, barnleksaker, skidor, skridskor mm
Ljustorps Bygdegård
söndag 10 dec
kl 16.00 - 19.00
Du som är intresserad av
att låna bord
Kontakta Marlene: 073-337 53 07
Arrangör: Ljustorps Fritidsgård
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Aktiviteter december - januari
December
Fre 1/12 kl 13.00-15.00
Träffpunkten
Bygdekontoret
Fre 1/12 kl 19.00
W - ungdomsmöte
Betel
Arr. Baptistförsamlingen
Fre 1/12 kl 18.00 - 22.00
Fritidsgård
Lör 2/12 kl 19.00
Julfest
Bygdegården
Arr. Centern
Lör 2/12 kl 18.00
Grantändning Bredsjön
Benny&Linda
Arr. Bredsjö byalag
Sön 3/12 kl 15.00-18.00
Tomteland
Bygdegården
Arr. Ljustorps IF
Sön 3/12 kl 13.00
Adventmässa
Ljustorps kyrka
Arr. Ljustorps församling
Tis 5/12 kl 18.30
Barmarksträning barn
Skidspåret
Arr. Ljustorps IF
Tor 7/12 kl 18.00 . 19.00
Innebandy barn
Gympasalen
Arr. Fritidsgården
Fre 8/12 kl 19.00
W - ungdomsmöte
Betel
Arr. Baptistförsamlingen

Sön 10/12 kl 11.00
Familjegudstjänst
Ljustorps kyrka
Arr. Ljustorps församling
Sön 10/12 kl 14.00-16.00
Föreningsmöte med gröt
Hembygdsgården
Arr. Hembygdsföreningen
Sön 10/12 kl 16.00-19.00
Bytesmarknad & loppis
Bygdegården
Arr. Fritidsgården
Sön 10/12 kl 18.00
Sånger i Advent
Betel
Arr. Baptistförsamlingen
Mån 11/12 kl 18.30
Bokcafé
Biblioteket Ljustorp
Tisd 12/12 kl 18.30
Barmarksträning barn
Skidspåret
Arr. Ljustorps IF
Ons 13/12 kl 08.00
Luciamorgon
Ljustorps kyrka
Arr. Skolan & Lj förs.
Ons 13/12 kl 12.00
Mitt på dagen träff
Församlingshemmet
Arr. Ljustorps församling
Tor 14/12 kl 18.00 - 19.00
Innebandy för barn
Gympasalen
Arr. Fritidsgården
Fre 15/12 kl 13-15
Träffpunkten
Bygdekontoret
Fre 15/12 kl 18.00 - 22.00
Fritidsgård

sön 17/12 kl 18.00
Julmusik med kören
Ljustorps kyrka
Arr. Ljustorps församling
Tis 19/12 kl 18.30
Barmarksträning barn
Skidspåret
Arr. Ljustorps IF
Mån 25/12 kl 07.00
Julotta
Ljustorps kyrka
Arr. Ljustorps församling
Sön 31/12 kl 17.00
Nyårsbön
Ljustorps kyrka
Arr. Ljustorps församling
Jullov 23 december till 7 januari

Januari 2007
Lör 6/1 kl 15.00
Gudstjänst
Riibodarna
Arr. Ljustorps församling
Sön 7/1 kl 13.00
Barnfest julgransplundring
Bygdegården
Arr. Centern
Mån 8/1 Manusstopp Ljustorpsblad
Tor 25/1 kl 18.30 - 21.00
Prova-på-kväll Alpha
Bygdegården
Arr. Baptistförsamlingen
Lör 27/1 Utdelning Ljustorpsblad
Sön 28/1 kl, se hemsida
Familjedag på skoter
Stuga Gäddbäcksdammen
Arr. Widelake skoterklubb
Lör 3/2 kl 17.00
Teater Bygdegården

:QkTQQXUTUXYmH{XPGX
6X[VYVKRGOJOTSUHOR
'ENOM ATT 3-3A *5, TILL   SKÊNKER DU  KR TILL 2ÚDA +ORSET 3OM TACK FÌR DU EN UNIK
RINGSIGNAL KOMPONERAD AV /RUP FUNGERAR I DE mESTA TELEFONER MED WAP OCH STÚD FÚR POLYFONA
RINGSIGNALER ELLER 2EAL 4ONES  $IN GÌVA BIDRAR TILL ATT BEKÊMPA DEN VÊXANDE ENSAMHETEN I
3VERIGE OCH TILL ATT SKÊNKA MEDMÊNSKLIG VÊRME FÚR ÊNNU mER
4ACK OCH 'OD *UL

]]]XKJIXUYYYK
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Nyttiga sidan !
Telefonnummer
Ljustorp
Ljustorps Handel
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi
Tomat Ås
Idrottsplatsen
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret
Ljustorps brandkår
Bagarstuga Lagfors
Bagarstuga Stavre.
Rökkåta Mjällå
Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola
Sjukanmälan Lj. Skola
Fritids
Rektor Lj. Arne Perming
Ala skola
Sjukanmälan Ala
Sörberge skola
Sjukanmälan Sörberge
Ljustorps förskola
Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage)
Ljustorps Taxi

Ljustorps Handel
060-820 40
060-820 49
060-820 37
060-810 50
060-824 03
060-821 86
060-824 03
060-821 86
070-28 83 147
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67
060-840 84

Mån-Fre 9-19,
Lö 10-16, Sön 11-15

Ljustorps Trädgård Mån-Fre 9-18, Lö 9-14
Bygdekontoret

Mån-Fre 9-19 (tillgängligt)
Personal ca 12-14
Julstängt 20/12 - 8/1

Kansli IP

Mån-Fre 8-12,
mån & ons 8-15

Biblioteket

mån&ons 17-19
Julstäng 18/12 - 3/1

W ungdomsmöten Fre 19- Betel
Juluppehåll från 8/12
060-821 47
060-401 65
060-821 47
070-312 84 23
060-414 20
060-401 65
060-16 32 37
060-16 32 42
060-821 38

Din Tur, kundtjänst
Lj. skola

070-325 76 90
070-288 47 46
070-247 14 14
0771-100 110
060-401 65

Allmänt
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset
Apotek
Försäkringskassa
Veterinär Timrå
Timrå Kommun
Timrå badhus
Arbetsförmedlingen
Postutlämning Timrå
Polisen Timrå
Länsstyrelsen
Färdtjänst

060-464 00
060-18 10 00
0771-450 450
0771-524 022
060-58 05 25
060-16 31 00
060-16 32 00
0771-416 416
060-57 34 31
060-59 21 60
0611-34 90 00
060-16 31 21
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Öppettider

Fritidsgården

Se utskick från skolan

Träffpunkten

Jämn fredag 13-15
Juluppehåll till 26/1

Konsument Timrå

Återkommer februari

PRO´s glada boulegäng!

Här är större delen av Ljustorps PRO´s boulegäng som
spelat varje onsdag under sommaren. Vi börjar spela igen
till våren. Banan ligger vid Ljustorps IP´s parkering och
alla PROare är välkomna.
PRO Ljustorp gm
Kjell Söderquist
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Föreningstidning
Returadress:

Ljustorps Sockenförening
Öppom 110,
860 33 BERGEFORSEN

B

