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Åter dags att 
hålla ögonen
 
öppna inför
 

alla dessa
 
årsmöten som
 
börjar hagla
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Hälsar alla gamla och nya annonsörer hjärt 

ligt välkomna till ett nytt spiinnande år.
 
Vill även passa på att tacka för ert stöd
 
genom annonseringen.
 
Det är ju tack vare Er som vi kan fortsätta
 
att dela ut tidningen så som vi gör.
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ALLMAN INFORMA1~ION 

Exkl. moms Inkl. moms Pris 

NÄSTA TIDNING STOPP OCH UTSKICK 

Nr2 14 mars 30 mars 

Nr3 9 maj 25 maj 

Nr4 11 juli 27 juni 

Nr5 12 sept 28 sept 

Nr6 7 nov 23 nov 

IANNONSKOSTNADER för 2003 I 

Medlemsavgifter för år 2003 
Enskild 

50:- / år 
Familj, företag, förening 

75:- / år 
Insatsmedlem 

100:-, 
vilket är en engångssumma, + att den 
är personlig,; sen även den årliga 
medlemsavgiften. 
Prenumeration 
på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 
nummer. 
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, 
men känner ni någon "emigrant" som 
skulle vara intresserad så tipsa gärna. 

L ~~JJ'JV'/'/ ./'~~ 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNAD 

Föreningens Postgiro 
86 11 24 - 6 

Radannons 32: 40:

INTERNET.. Pris I Exkl. moms Inkl. moms 
··I-r~I••·A4·.•••• i··.········· ........••..••.••• ··1 ..400:_.·•••·••••••••• --_---- ••.••••••••·I'~::)(k;F--------- ------------'1

Äntligen .......... ··0··
 
_.~~.__--'-~~~~~. _~_~.~.·-"-~_~=~=3 

Vi har en ny fräsch hemsida att kika på. 
http://medlem.spray.se/lj ustorp/ind ex.html 1/2 A4 1.200:-

I
Radannons 128:- 160:-

ANNONSABONNEftlANGSKOSTNADER 
FÖR LJUSTORPS FÖRENlJ.VGAR 

ADRESSEN TILL "RED": C 
Marianne Persson ~ il . 
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN . :

".;;::::::: . 

060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 82499. FAX 060 - 823 23 
HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN . 1 

((o)r=)=============================== 



Ljustorps Byutveckling 
Ekonomisk förening 

Ljustorps Byutveckling Ekonomisk fdrening är ett kooperativ med syfte att initiera och påverka
 
utveckling i Ljustorps socken och byar. Såväl privatpersoner som fdretag, fdreningar och andra
 
organisationer är välkomna som medlemmar.
 
Insatsen är 100 kronor,
 
Arliga medlemsavgiften är 50 kronor fdr enskild och 75 kronor fdr familj, fdretag och fdrening per
 
år.
 

Ändamålet är att främja medlemmarnas allmänna intressen genom: 
•	 att arbeta fdr landsbygdsutveckling, småskaligt fdretagande, kultur, miljö och samhällsutveckling. 
•	 att verka fdr byns utveckling genom olika arrangemang, aktiviteter och utvecklingsprojekt som 

även främjar den sociala gemenskapen. 
•	 att stödja och i vissa fall bedriva barn och ungdomsverksamhet. 
•	 att bedriva eller påverka utbildnings och informationsverksamhet fdr landsbygden samt att 

kartlägga och skapa en kunskapsbank, ett nätverk med ömsesidigt stöd, rådgivning och 
information fdr utveclding av bygden. 

•	 att Ljustorpsbladet kommer ut till alla hushåll i bygden. 

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. 
Medlemmarna deltar genom att själva verka i föreningens anda, deltar i verksamheter och använder sig av de
 
tjänster som föreningen erbjuder sina medlemmar.
 

Om du är intresserad av att bli medlem kan du sätta in Insats- samt den årliga Medlemsavgiften på vårt
 
Postgiro 86 Il 24 - 6, skriv även upp familjemedlemmars namn.
 
Om du vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta föreningens: ordförande Erland
 
Nordström 060-82319, vice ordförande Cecilia Englund 060-82429, kassör Elvy Dahlin 060 581098, du kan
 
också kontakta redaktören för vår tidning Ljustorpsbladet Marianne Persson tel. 060-82423.
 
Ljustorpsbladet som är bra för utvecklingen och inte minst föreningslivet, ges ut 5 - 6 gånger per år till alla
 
hushåll i Ljustorpsbygden, du har själv möjlighet att skriva och påverka innehållet i tidningen.
 
Under år 2002 bekostades detta till stor del av annons- och medlemsavgifter samt ideellt arbete.
 
Du som är intresserad av bygdens utveckling kan stödja detta med att vara medlem i föreningen.
 
Din medlemsinsats kan vara avgörande för bl.a. Ljustorpsbladets framtida överlevnad.
 
Alla medlemmar är välkomna till årsmötet som hålls i april månad (se annons i kommande Ljustorpsblad)
 

Viktiga uppgifter fOr inbetalningskortet 
Namn .
 
Familj emedlemmar .
 

Adress, Tel. .
 
D Insats avgift (personlig och betalas en gång) 100:

Arets medlemsavgifter
 
D Enskild 50:

D Familj 75:

D Företag / fdrening 75:

(Använd gärna inbetalningskortet som medföljer denna tidning) 

2 



••

••

••

En vädjan från en sldd/skoteråkare. 
Alla ni som åker skoter och l{ör längs 
Medelpad Classic Ski-spåret, tänk på 
att INTE köra I spåret utan bredvid. 

Tävlingen går ju av stapel den 2:a 
februari och då måste spåren vara 

välpreparerade. Sen finns ju vi 
"vanliga" skidåkare, som gärna tar 

en tur i detta fina spår, men det 
grumlas lite när en skoter har hunnit 

före. Tack SNÄLLA ni. 

di&~ ..ili .. 

~,,, n d

CJ)in ~.lir'an uro® butik 

HOBBY 

Det vi inte har i lager -beställer vi hem åt Er! 

1\11 {ör {)engarna\ Utnyttja
iller Värdekupongerna 

VARDEKUPONG
 
Vid köp av: 
CD-R skivor SOmin lO-pack 
Ord.pris 79 kr 

VARDEKUPONG
 
Vid köp av: 
Toabal 641'1 aSSm + ord.pris 229kr 
Köksbal 321'1 aSOm ord.pris 239kr 

VARDEKUPONG
 
Vid köp av:
 
Hobbyartiklar för minst 300kr
20% 

rabatt 

inkL blandare, 

TVÅ' TTSTÄLL 
PAKET 

WC-STOL 

1.750:
konsol/er o vattenlås 

1.080:
Vi utför service och 
byten av värme
pannor och olje
brännare. 
Byte av WC-stolar. 
tvättställ, blandare, 
avloppsrensningar 
mm. 

Butik med 
fullständigt 

VVS-sortiment 

Bad& Ihallströmsl_ B~d& 
Värme Varme'--_..J Köpmangatan 9 A TIMRA· Tel. 060-57 26 50 

Öppet: Måndag-fredag 9.30-17.30 

Den så populära Barngynlpan
 
fortsätter även i år.
 

~1åndagar 18.00 - 18.45
 
i skolans gynlpasal.
 

Ålder 2 - 6 år
 
Välkomna
 

Asa & Cecilia
 

Några tankenöttel: 
Det svenska språket influeras allt mer av det 
engelska språket, så även våra ortsnamn. 
Nedanstående problem skall följaktligen lösas: 
Exempel Kllowland - Vetlanda 
Misströsta ej, syar finns att hämta på sid 11, fuska inte. 

Crown of country . 
Housemill . 
Castle of friends . 
Rivergoal . 
Smallpants . 
'Vhatstone . 
Here sneezed duck . 
~1iddle in face lake . 
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Ata ute?
 
Du behöver inte åka så långt!
 

Dagens rätt serveras 9.00 - 14.00
 
Restaurangen öppen vardagar 11.00 - 20.00
 

Helger endast bolming
 
Ät i en lugn och stilfull miljö.
 
Med fullständiga rättigheter.
 

~ ~ '@>:' CO ---/ .-~;;;;'f (/J 

~~II L~~ 
STRÖMFISKET DELTAFISKET 

Fixa upp en glad lax! ! ! ! 

~
 
Fisket startar igen 1 maj och
 
bokning kan ske froIll l mars
 

Hotell Laxen, 060-57 06 23, fax 060-57 80 33
 
Ring för info.
 

FRITIDSGARDEN! ! 
Söker biljardbord, soffor,
 

bord, stolar, fåtöljer +
 
annat diverse för inredning
 

av den nya fritidsgårds

lokalen.
 

Har ni haft eller ska ha
 
vinds- källar- förråds


röjning, tänk på oss innan ni
 
kastar..
 

Vi passar även på att kalla till
 
en så kallad föräldraträff.
 
Vilken vi hoppas ska bli
 
välbesökt denna gång.
 
Vi ska ju börja planera
 

inför Höstterminen -03. Kan
 
tyckas lite tidigt, men det är
 

mycket som ska klaffa.
 

21 februari kl 18.30 
Vi bjuder på fika!! 

Hör av Er till: 

Sari Kanlmanoja 811 05
 
Marianne Persson 823 23
 

Anna-Karin Wallgren 831 55
 

Nytt år,
 
Nya produkter
 

och nya deltagare
 

~~) 
Välkomna! 

Timrå Konsthantverkare
 
Köpmangatan 23 i Tirm-å
 

060 - 58 06 19 
Öppet: vard Il - 17 

lörd Il - 14 
http://welcome.to/han tverket 
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Tapetsera eller måla? 

Alla typer av målnings
arbeten utfö res. 

Vänd er ITIed förtroende till 
ortens målare 



Ljustorps Idrottsförening
 
Atervinningsstation 

Sonl alla vet vid det här laget 
är det Ljustorps IF som sköter 
om sopstationen i Mellberg. 
Vid en förfrågan till Ljustorps
skolan om dom ville måla 
tavlor som skulle hängas upp 
runt stationen blev dom glada 
och alla barn på skolan har fått 
vara med och måla dessa 
konstverk som nu hänger på 
plats. Den 18 december var 
Dagbladet och SundsvalIs 
Tidning här och gjorde en 
intervju nled alla inblandade 
och den 19 dec. stod det i 

Medelpad Classic Ski 
Den 2 februari 2003 kl. 10.00 

46 km, Start i Bredsjön , 
20 km, Start i Mellberg 
10 km, Start i Edsåker 

Målgång på Bergeforsens 
skidstadion 
Ut och heja på skidåkarna, från 
första till sista åkare, det tycker 
dom tävlande om. 

Arrangörer 
Bergeforsens SK och 

Ljustorps IFs skidsektion 

tidningarna. Vi har nog 
Arrangemang 2003 Sveriges vackraste sopstation 

med sköna sommarmotiv . Årsmöte Bygdegårdens-ek.för. 
Ett stort TACK till Ljustorps Kl. 18.00 på LP. den 10 feb. 
skolans barn och personal. Årsmöte Ljustarps IF, 

Kl. 19.00 på LP.mån. den 10 feb. 
Styrelsen Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Extra ärende: Köp av lP 

Pimpe1tävling på Röj e-sjön 
lördagen 8 mars. 
Med efterföljande pub- afton i 
serveringen på lP. Se vidare 
affischerin9 

Julmarknad den 30 nov. 
Se vidare annonsering. 

'-----------------' '----------------i15
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BYGDEGÅRDS SIDAN
 
Isoleringsarbetet på Bygdegårdens stora sal och 
scendel är nu fardigt - förutom målningsarbeten som görs 
till sommaren. 

Vi kan med stor glädje avnjuta resultatet, både i form av 
utseendemässigt på utsidan och temperatur- mässigt i 
lokalen. 

Sedan mitten av december värms nu Bygdegården upp av 
bergvärme och den värmepump som installerats. Under 
Bygdegården, i samband med att bergvärmen kopplades 
in, anslöts golvvärnle i den nya lokalen. Vidare har 
isolering av källarlokalens ytterväggar påbörjats. 

Beträffande kommande arrangemang på Bygdegården 
hänvisas till respektive Förenings egen aml0nsering och 
"kalendern " 

e.u. Ulf Nilsson 

Ljustorps Bygdegård Ek.förening har ÅRSMÖTE den 
10/2-03 kl. 18.00 i Ljustorps IFs klubblokal. 

W~~OiJilUiJi)@[ill 

~~ 

~~ 

Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - 1 
BOKNINGSTELEFONER: 
060 82186, 060 824 03 ,
 
0702983 184
 
anläggning 070 34 00 117
 

Vaktmästare 070 28 83 147 



~~.. tåt' 
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Ska Ni bygga nåt till CJ&Jt1&1&Jt1eJt1fJ&Jt1tJtJtJtJtJtJor'~"~"~'~'~:~'~"'~"~"~"='="~"'='~"~"='~'F"ll 

våren/sommaren? GJ DA GENS ROS. ~f RODA KORSET :~ 
Utan ritningar? g Vill jag ge till "emigranten" of: BLOMSTERFONDEN :~ 
Ring Marianne t.# U b N' b f" h .. ~I. PG 56 96 55 - 4 !I 

1# r an or erg or an ar sa D 

~I Tel 823 64 )1 

~8=2=3=2=3'=8=:=:=:=:t=iS====;! gla~:;:~~n:~~ ~7Vlig. iL~.~.~.~-_.~J
 
Kalle Forsberg ~ t Slättnlo11 t ~ 

Som fyller GJhGJf$tJC$&JfJC$tJGJ&JC$t:JHCJ 
14 år ~:s~{~bruari .•~ GRATTI~RATTIS '~-.~-~-~~-el~-J~--"'~~d1J~-:-in-99-fuSdagoch bland 

Robl'll & SO.lile församlingens nye präst:
 
'J ~ ~ "ra 1~I'e
.1f1c I -Nittionio år är en imponerande ålder, 

~ S~~~~;~~'~; ;~:: :~~:p~;,~~~,~~ riklig IOO-ä,ing 

25 j anuari Svante plirade mot prästen och stötte 
fram: 

Vet du vad som ål' på gång i Dom som önskar det är - Lever du n~ista år har du chansen att 
Ljustoq)? mamma och Hasse fl\ träffa en .... 

En hemsida som visar
 
kommande evenemang
 

i Ljustorp,
 
Vi köperhttp://www.ulander.com/
 

ljustorp
 dödsbon, sterbhus, flyttbon, 
gamla träföremål, trämöbler och 

enstaka föremål,Hittade en liten bok av Carl Ham

även gamla gubbmopeder mm.
maren: en annan femma, små aforis

Samt åtar vi oss stora och små
mer som kan vara nog så tänkvärda.
 

auktionsuppdrag.
 

* Visst kan motgångar göra att man
 
Vi har öppet antik-Ioppis
växer. Men framgångar gör att man
 

alla lördagar och söndagar 11.00 - 16.00.
växer lite snabbare.
 
l\10gatan 14 i Sörberge vid ICA Andersson
* När man säger att "tonen är rå
 

men hjärtlig" brukar den främst
 
Timrå Auktionskammare vara rå. 
Sven-Erik Persson 070-662 3958, 060-578402

* man kan känna sig fruktansvärt
 
trött även dagen efter en omfattande
 
sammankomst i alkoholfrihetens
 Hipp, hipp, hurraaaa 
tecken. 

Våran Vivianne fyller år idaaaa, nåja nästan.Baknykter. 
En viss dag i mars i alla fall. * Absolut hederlighet är så sällsynt 
Det kan vara på håret att det iir "din" dag iatt den inte existerar. 
dubbel bemärkelse. Kanske äl" det dagen D då vi* När jag besöker men tandHikare
 
stormar in på vår "varannanveckoträffdag"
brukar han med bestämdhet avråda
 
Hur som helst grattis från synålarna ....
mig från att suga på de ta bletter jag
 

just rekommenderats av min halsHi

Två gråsparvar möttes p:l en tclefontdid: Lars Ström tog en tur

karel - Viirst vad du ser ut, har du vat'it i slags med sin elbiI. Plöts
m:1J'!* Man bör inte - som ibland sker  ligt fick han sladd,
- Värre än så. Jag I'åkade komma in i ett tappade kontaktenförebrå barn att de är barnsliga.. parti badminton. 

och slog en volt!! 
'------------------ '-- ---.J L------7 
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\~ LJUSTORP ÄR FANTASTISKT! ~} 

Nog tycker Du det och visst är Du STOLT över Ditt Ljustorp!
 
Men varför inte låta andra också uppleva allt vackert, sevärt och intressant vi har.
 

Byutvecklingen arbetar för att utveckla turismen i bygden och för det behövs
 
guider / vägvisare, berättare.
 

Vi vill starta en utbildning för dem som vill och kan hjälpa till.
 
Ju fler vi blir, desto mer kan vi välja nilr vi kan ställa upp.
 

Och tänk vad roligt det är att träffa människor!
 

Första åtgärden är att visa intresse inför den tänkta utbildningen.
 
Anmäl Ditt intresse till Marianne Persson, 82423, 82323 eller
 

Erland Nordström, 823 19
 
Obs! alla kan delta, ung som gammal.
 

Hervor Wrang 

Ett litet test i Norska. Svar finns på sid 11 Svårdiskat grillgaller 
1 Flåsegutt 5 Späckegrill Kan som bekant bli lite "grovt" med tiden. Lägg ner 
2 Karbongutter 6 Skogs Harald gall ret i hett vatten som du blandat maskindisk i och 

3 Pingvinekofte 7 Stubbegnagar det vidbrända löses upp. Även bra för vidbrända 

4 Ängsbiljard 8 Tallefjant kastruller, koka försiktigt upp vatten med lite maskin
disk, ta bort när det kokat en liten stund. Diska ur. 

GRATTIS!Byggbutiken
 

Furu-list Vitmålad-list Trävaror 
Laminatgolv Innertak Bänkskivor

Paneler 

Tvillingarna Persson somf. d. Galins 

fyller 14 år den 
Vi har det Du behöver inom bygg. 7 februari 

i Timrå 

~ Konl allt på när Du ~ 
El-artiklar r: fyllde år, men för sent. Så ~ 

f~ fO d .. ~ 
fi;~ nu ar u ett grattis I ~Alltid lågpris 

efterskott. ~ 
Sågade och hyvla{/e trävaror rtiE 

tiillLåna gärna vår släpvagn Marianne 
4'A 
W!.'I 

Terminalvägen 6, Timrå titt 
Tel 060-57 1050 ~ 

Öppettider vardagar 7.30 - 18.00 
8 

~ 

Spånskivor Gipsskivor Board 
Plywood 

Inner- och ytterdörrar Fönster
 
Isolering
 

Plast och pa pp 
Infästningar Beslag Skl'UV Spik Lim 

Hurra, hurra 
önskar 

mamma, pappa 
och 

. alla syskonen 



Sommarspel på Norra Berget 2003
 

Bredsjöst'dgan: ~y'gg:aafkn-komIner från Bre~jön&HffilJB.a~k i 
Ljusl0rps socken och uppfördes enligt uppgifter 1752. 
Bredsjöstugan var den första byggnad 80m flyttades-till1\l:orrcr 
C_f-."A..,t... .......... ....",. ......... /1 (\{\f)\ D ... ,.. ................... ."...t ............ ~ ..................._ .... uo.._~..............., ........""'....""'+.... I'W"n. -.-..... ,..1 
...:1l0U",VV15l;;-l \..l7V7J. UJ 55ll0UvU at. vH cuvaU.lU5" pa.L~tU5a lU.CU 

kök, karrunare och helgdagssFu-gä, en vanlig Gv-stadstyp-Få
landsbygden under 170CHale1.!dag ryrnrnerbyggnaden 
pedagogisk verksarnhet och olika ternakvällar. 

Bakgrund: 
Under 1500-talet började den finska invandringen till Sverige. Orsaken var 
bLa. Markbrist i de finska skogarna, klubbekriget och den svenska kronans 
intresse av att bryta nya marker. Finnarna var svedjebrukare, vilket var 
väl anpassat för livet i skogsbygderna. För nyodlingen fick de några skatte
fria år av staten. Bredsjön befolkades av finnar på 1600-talet. Finnmarks
kulturen införlivades snart i svenskbygderna men präglades länge aven 
särskild folktro. Finnarna hade länge rykte om sig att vara trolldonlskunni
ga. 
Det berättas att i Bredsjön bodde på 1640-talet, en trollkunnig man vid 
namn Anders Danielsson, även kallad Bredsjö-Ante eller Troll-Ante. Det 
sägs att han kunde framställa brännvin, förvisa ormar, få grytor att koka 
och skicka björnar mot sina fiender. 

Det känns angeläget och helt rätt i tiden att lyfta fram det historiska per
spektivet i ett folklustspel, i historiebeskrivningen kring Bredsjöstugan och 
Svedjefinnarna finns dessutom denna tydliga karaktär, Bredsjö-Ante, be
skriven och denna roll kommer att spelas av Pierre Lindstedt. 
Fakta 
An'angör: Norra Berget Stadspal"ken 
Produktion: jpf Produktioner 
Manus & Regi: Peder Forsbel"g 
Musik: Stefan Sorey 
Spelplats: Norra Berget (vid skyttepavilj on gen) 
Premiär: 12 juli 2003 
Fst längd ca: 2 tim 30 min exkl. paus 
Antal föreställningar: 22-26 (till lO augusti) 
Publikplatser 250 
Medverkande: klar just nu: Pierre Lindstedt 
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(BIBLIOTEKET HAR ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 -19.00) 

Tel 82147 

BOK-TIPS FRÅN VIVIANNE 

Februari-mars 

Kriget närmar sig Vanaheim. Gårdar bränns och plundl'as av asar som trängt in i landet 
., österifrån. Prästinnan Freja reser till fienden i ett sista försök att mälda fred. lYren mötet med 

hövdingasonen Tor förändrar allt. För en mer förbjuden kärlek har aldrig funnits. 
, Denna bok är fylld av lidelse, magi och fornnordiska myter om våra gudar och gudinnor. 

Följ med tillbaka till bronsåldern i 

Johanne Hildebrandts bok 
I· "FREJA. Sagan om Valhalla" 

Då den unga Tracy spårlöst försvinner i skogarna runt Burrthorpe fruktar polisen att hon råkat ut 
för en barnamördare. Innevånarna i den lilla byn har emellel·tid sina egna ideer om vad som har 
hänt och kastar sina misstankar på den man som sist såg henne i livet, en man som senare hittas 
död under mystiska omständigheter. 
Följ fortsättningen på denna spännande kdminalroman av 

Reginald Hill
 
"Under jorden"
 

Parkvakten Marks första ensam patrullering vid stensättningen "De nio jungfrurna" kunde 
onekligen börjat bättre. Inte nog med att radion slutar att fungera, dessutom snubblar han över 
Jenny's sargade lik. Hennes kropp har arrangerats i en grotesk dans- en dödsdans. 

l' Läs 

Stephen Booth's
 
"Jungfrudansen", en kriminalroman
 

Rälmerim vid lekar. 2. SVAR på kluringarna 

1. Kråkan satt på nävertak. från sid. 3 

Apala, misala, misinka miso. Hon hacke sej fram, hon hacke sej bak, Landskrona 

Sebedej, sebedo. Hon hacke ett, hon hacke tu; Huskvarna 

Extra lara, 
Kajsa, Sara. 

Femton är' e nu. 
Äla, bäla, bubbeli bång, 

Vänersborg 
Åmål 

Häck, väck, Sol och måne, klipp och stång, Trosa 

vällingsäck. Ister, b ister, sj öm:l ns kniicka, Vadstena 

Gack du din väg, Gack ut, du fick. Härnösand 

du långeman! (från Ångermanland) Nässjö 

(från Medelpad) 

Svar till test i norska från sid 8
 
l joggare 2 tvillingar 3 frack 4 golf 5 solarium 6 Tarzan 7 bäver 8 ekorre
 
'- 11 
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~ . angeltävling för hela familjen. 

Startskottet går Lördagen den 5 April kl. 10.00 
Tävlingen genomförs lagvis och de tävlande lagen får ha lOst angeldon. 
Begränsad möjlighet att köpa angelfisk, finns vid starten. 
Varmkorv, kaffe, te samt varm saft kommer att kunna köpas på plats. 
Anmälningsavgift 150:-/lag. Efteranmälningsavg tillkommer med 50:-. 
Anmälan görs lagvis senast den l April till: 
Leif Akerdahl 060-5746 13 
Lars Karlstrand 070-3223799 
Kom och ha en trevlig friluftsdag på Bredsjön. Givetvis tar du med familj, vänner och bekanta så 
att Ni kan ställa upp med flera lag. 
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IF[ HJSKBÄCKENS BYALAG] 

Vill bara påminna om årsmötet den 25:e februari kl. 19.00.
 
Plats får ni veta med brevlådelapparna som kommer att delas ut.
 

E.u. Vivianne 

[~::::-:]'-"j:~;i~~~~:~?:~~;i~~~~l~;E~~~~i=,
L 'i' 
p doft.de glöggen jättegott och nngr. peppHk.kor till, 

smakade gott i kylan.
 
När vi minglat en stund, hälsat och pratat med varandra, bjöds vi till bords och vi fick avnjuta en
 
god jultallrik med lite småvarmt till, därefter kaffe och kaka.
 
Sedan var det dags för utdelning av julklappama som i år skulle börja på bokstaven G. Viktoria
 
och Linda skötte detta. Många sl,:ratt följde när var och en öppnade sitt paket.
 
Till sist önskade vi varandra en God jul, och gick därerter hem, var och en till sitt.
 
En trevlig kväll tyckte alla.
 
Ku. Majlis Smedman, ordförande
 

'L A 
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Skotrarna besöker flitigt stugan och sköter sig lika bra 
som vanligt får vi anta. 

Och: glöm inte Era sopor 
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F ["''''' ., " , "'''''''''".,• .-.",'" ';" "] Vi hade en liten snabbträff på nyårsafton, då vi "l 
As - LAGFORS BYALA~" - samlades "Ägra slyel«1I och fi~:ade i~ dd "yao 

aret med vackra raketer. Pga vader sa forsvann 
var och hem till sitt och andras, ganska snart 

efter skådespelet. Annars är det lugnt, lite bakning bara. 

2Jyataget 
~ ~ 
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Folks31D
 
Maxispar for större valfrihet 

Maxispar är en försäkring som kan ge dig större valfrihet oavsett ålder. Genom den kan du skaffa dig 
själv en skattefri pension eller ett pensionssparande med avdragsrätt~ Men att spara till pensionen är 
bara ett av flera goda skäl att spara i JVlaxispar. Du kan lika gärna spara fora att bygga upp ett kapital 

for annat ändamål, skaffa dig en livforsäkring efter 65 eller for att du vill 
ge en pengagåva till någon du tycker om. Vill d u veta mer om Maxispar 
for större valfrihet, ring och fråga oss: 

Holger Pettersson Carina Melin
 
060-13 83 13 060-13 83 02
 

KAL·ENDERN! ! 
Kom gärna med inslag. 

datum kl aktivitet arrangör plats 

30.1 19.00 Årsnlöte Centern, Centerkv. Förs.herllmet 

2.2 10.00 Medelpad Classic Ski LjustorJlS IF/Bcrgcforscns SK Brcdsjön-Bcrgcfol'scn 

10.2 18.00 Årsnlöte Ljustorps Bygdegårdsförening Ljustorps lP 

10.2 19.00 Årsmöte Lj ustorps Id rottsfören. Lj ustorps lP 

11.2 19.00 Årsmöte S-Föreningen Bygdegården 

15.2 19.30 Jägarfest Timrå JaktvånJslo'ets Bygdegården 

18.2 13.00 Årsmöte Ljustorps PRO Bygdegården 

21.2 18.30 Föräldraträff Lj. Fritidsgård Bygdegården 

25.2 19.00 Årsmöte Fuskbäckens byalag 

1.3 19.00 Teater, Fjärilsnlusen Hembygdsf. & Teaterf. Bygdegården 

8.3 ByapimpelnlPubafton Ljustorps Idrottsforen. Röj esj ön/lP 

18.3 13.00 Föreningsmöte Ljustol'ps PRO Byadeuårdenb b 

15.4 18.30 Årsmöte Ljustorps Byutveckling BygdegårdenI3 



Inlämningsst~i11c för kemtvätt
 
Pensioniirsrabatt
 

~"." .hockey, fiske.. 
Öppet: Öppet W 

vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14 vardagar 9.00 - 17.30 
Köpmangatan 47 * Tel & Fax 58 07 80 

LÖI-dagar 9.00 - 13.00 
""------------------------~ 

Dragning i Bygdegårdslotteriet skedde på julfesten den 7 dec 2002. Så hrir fordelades vinsterna: 

Nu är det REA! 

50%
 
På vinterns
 

kläder
 
och
 

skor 

Välkommen in! 
Glöm ej!!! 

CENTERN OCH CENTERI(VINNORNA
 
ILJUSTORP
 

Lott nr 492 
Lott nr 69 
Lott nr 78 
Lott nr 168 
Lott nr 592 
Lott nr 67 
Lott nr 504 
Lott nr 366 
Lott nr 379 
Lott nr 339 
Lott nr 484 
Lott nr 283 
Lott nr 102 
Lott nr 173 
Lott nr 309 
Lott nr 116 
Lott nr 24 
Lott nr 567 

Ylva Rönngren vann två keramikfigurer gjorda av Lena Sellstedt 
Torsten Berglund vann verktygssamling i viiska 
Göran Olsson vann tavla broderad av A-M Byström 
Elsy Lindström vann en broderad duk sydd av I HäggIund 
Björn Andersson vann ett brödskrin målat av K Hömfelt 
Bengt Aström vann en mortel i keramik 
Anita Andersson vann en matta vävd av F Tjämberg 
Sofi Höglund vann en kökshäxa av lin 
Anna Haeggström vann yllesockar stickade av K Höglind 
Niklas Eden vann en handyxa med eggskydd 
Anna Svedin-Thunström vann en keramikskål med linneadekor 
Tuulikki Hägglund vann en kel-amikhatt med linneadekor 
Sven Eriksson vann en spillkum i keramik 
Anne-Marie Byström vann en broderad duk sydd av K Höglund 
Anita Hellstrand vanll en broderisats (tavla) 
Anna Sandstl-öm vann en kudde med älgmotiv 
Anne-l\1aI-ie Olsson vann en polermaskin 
Kj ell Sj ödin vann en postlåda målad av K Hömfelt 

Centern, Centerkvinnorna och Höstsol tackal" alla som har köpt lotter. 
Behållningen 6 000 kl" kommer att överlämnas till Bygdeg;lrdsforeningen 

for att anviindas till inredning i de nya ungdomslokalerna. 

DIN sportaffär på orten!
 
Skidor,
 

/~.'.~#\ 
.. ,,· ...::1,
 
'(:)}'.. 
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Ramverksta'n Hässjö k:a 

Ramar in litografier, oljor, sydda, posters, akvareller, 
etsningar, brudfoton & lådinranlningar 

Inramningar 30o~ rabatt 

Lager på litografier på ett 70-tal kända konstnärer
 
Original av
 

Jöran Nyberg, Arvo Luik,
 
Vivianne Larsson, Anna-~1oa Nordströmm.fl.
 

Öppet: 
måndag - fredag 12- 19 

lördag 10 - 13 

Tel 060 - 430 20 

ABF Sundsvallsorten 
önskar god fortsättning på det nya året. 

Vi organiserar cirklar och kulturprogram,
 
framfåralIt i samarbete med medlems


organisationer men även med/får allmänheten.
 
Du är välkommen att besöka oss både personligen
 

och på telefon. Så berätta vad Du har for
 
önskemål och vi fårsöker lösa det tillsammans.
 

En teater om Bredsjö-Ante kommer i sommar att
 
spelas på Norra Berget med Pierre Lindstedt i
 

huvudrollen. En cirkel kring Svedjefinnama och
 
avslutas med teater är ett fOrslag på ämne for
 

cirkelsäsongell.
 

Timrå ABF-kontor är bemannat
 
tisdagar" 14.00 - 17.00,
 

Torsdagscafeer och sopplullcher fortsätter som
 
vanligt.
 

Välkommen att kontakta oss! 
ABF Sundvallsorten
 

(Timrå tel 58 04 66 fax 57 25 43)
 
Sundsvall tel 64 10 60 fax 17 1020
 
E-post abfra>sundsvall.abf.se
 

L-

P tG.G & INREDNING 
•SUNDSVALL 

Vi utför allt inon1 bygg,
 
nybyggnad, ombyggnad eller
 

tillbyggnad.
 
Snickeri, kakel & klinker, el,
 
vvs, byta ditt kök eller vad
 

Du önskar.
 

,\ ,,-
~\\lIllfj~~

Vi utgår från Sörå ker och har 
vårt största arbetsområdet inom 

Timrå kommun. 

Patrik Lundman
 
420 88, 070-534 94 81
 
www.plbygg.se
L---------------15 



Är Ni några som ska ut på "tur" och
 
vill åka tillsammans,
 

TÄNK.. Dubbelt så kul & 1/2 så dyrt
 

Hör med Lage! 
Sjöströms Åkeri i Lagfors,
 

Som erbjuder 19 platser i sin buss.
 
Mycket lämplig för större eller mindre
 

sällskap, föreningar
 
idrottsgäng och liknande.
 

Varför inte en bowlingtur?? 
Välkommen att ringa för prisuppgift 

Dans 

Apropå vår utlysta vägnamntävling, så har an

talet inkomna förslag varit så låg, att vi påan

nonserar det en gång till.
 
Alltså; hitta på ett passande och fyndigt namn
 
till vår väg 681.
 
Lämna Era förslag i brevlådan på bygdegår

den eller skicka till tidningen, se adress första
 
sidan.
 

Uppföljning till byasnack som vi hade 23
 
oktober i Bygdegården, kommer att bli
 
preliminärt den 2 april 19.00. Plats inte helt
 
klart i skrivandes stund. Affischering kommer
 
att ske närmare.
 
Arr. Ljustorps Byutveckling, Hässjö Byalag
 
samt Sörberge intresseförening.
 
Se upp efter Byasnack II.
 

Bergeforsparken ... 
Öknamn på invånarna i några av Medelpads 

socknar. 
Lidcn: Libo-vacrjan Libovargarna 
lnda]: lnda]s-haran lndalshararna

förmedlar även större sällskap TiOl rå: Ti 111 rå-talj kn ivan Ti 1\1 rå-täljknivarna 
Ljustorp: Ljustörps-skiljaran Ljustorps-skojarnafrån 20 - 71 personer 
Hlissjö: I-Eissjö-toka Hlissjötokarna 
Tyndcrö: TynnCJ"-tuppan Tyndcrö-tuPllarna 
Enligt olika källor och sagesmän. Lage Sjöström
 

060 - 810 25
 - Hur blev UU bckant mcu din man? 
••••••••• 0 ••• - Han kom hcm och dcmonstrcrade en uiskborste och070 - 325 76 90 6:~. nlir jag såg honom i al'hctc mcu dcn, så tänkte jag att~ 

han var rlitt llJan på rätt plats. 

Distributionslista för Ljustorps-bladet 
Vet ni med er att ni blivit utan något nr. av tidningen, ruzg eran "utkörare" enl nedan. 

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Göran Andersson 84512 
Uddefors 

Lagfors bruksgatan, Lagfors, Åsbacken Lea Hörnström 81050 

Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Edsta  Kjell Sjödin 82031 
Jällvik - Björkom 

Från Skäljom-korsningen - Aspån Birgit Bergfors 83037 

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna Björn Andersson 82074 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg Pernilla Dovermyr 82434 
Kyrkberget 

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen, Erland Nordström 82319 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen Hasse BOlIVin 83080 

Åsäng, mot Viksjögränsen Mjällådalens Byalag 
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m LJUSTORPS FÖRSAMLING INFORMERAR 

Istället för ett separat församlingsblad har kyrkorådet i Ljustorp valt att genom
 
Ljustorpsbladet till er alla förmedla nyheter och aktiviteter inom församlingen.
 

GUDSTJÄNSTER T O M MARS -03
 
Sön 26/1 11.00 Temamässa Ljustorps kyrka. David Fällman, Agneta Granlöf
 
Sön 2/2 10.00 Medelpad Classic Ski, Bredsjön. Eva Broo, Agneta Granlöf
 
Sön 9/2 11.00 Gudstjänst Ljustorps kyrka. Eva Broo, Agneta Granlöf
 
Sön 23/2 11.00 Mässa LjUStOI"PS kyrka. Eva Broo, Agneta Granlöf
 
Sön 2/3 11.00 Gudstjänst Ljustorps kyrka. David Fällman, Agneta Granlöf, kören.
 

Semlor med kaffe.
 
Sön 9/3 18.00 Gudstjänst Ljustorps kyrka. Eva Broo, Seth HägglIöf
 
Sön 23/3 11.00 Mässa Ljustorps kyrka. Våfflor med kaffe.
 
Sön 30/3 11.00 Gudstjänst Ljustorps kyrka. Eva Broo, Agneta Granlöf,
 

operasångare Per Waldheim. 

CAFEKVALL: Onsdagen den 5:e februari kommer Staffan Salomonsson distriktsläkare och chef for 
den privata vårdcentralen i Söråker till forsamlingshemmet
 

CAFEKVALL: Onsdagen den 12:e mars, HELA KYRKAN SJUNGER med kören och Lövbergarna.
 
~lITT pA DAGEN: Onsdagen 26/2 12.00
 
~lITT pA DAGEN: Onsdagen 26/3 12.00
 
l\litt på dagen träffarna på Församlingshemmet välkomnar nya som gamla deltagare.
 

För er alla som har tillgång till internet föreslår jag att ni tar f!"am pasto."atets nya hemsida på
 
- www.svenskakyrkan.se/hassjo - där kan ni alltid få f."am pastoratets och den egna
 
församlingens nyheter.
 

För kp"korådet: Freja Tjärnberg, ordf 

Minnesgåvor. Vi har ändrat postgirokontonumme." ro." insättning av minnesgåvor till Hässjö-Ljusto."P

Tynderö Pastorat, PG 8303375-3. Det finns flera fonder att använda.
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Studieförbundet 
Vuxenskolan 

hälsar välkommen 
till 

Föreningsteknik 
[ör Dig som 

funktionär i en förening 

Välj den ort som passar Dig bäst! 

.. 
Tid: Lördag 22/2 kl. 09.30-16.00 i Ornsköldsvik 

Tid: Lördag 1/3 kl. 09.30-16.00 i Sundsvall 

Att leda är att skapa utveckling, inte att skapa färdiga svar!
 
I en förening behövs många goda ledare som på olika sätt leder föreningens arbete framåt. 
I en förening behövs goda lyssnare, som har förmågan att sätta sig in i hur andra tänker 
I en förening behövs hjärta och engagemang 
I en förening behövs smidighet och flexibilitet 
I en förening behövs förmågan till logiskt tänkande och förmåga att analysera 
I en förening behövs goda förebilder 
I en förening behövs initiativrikedom 
I en förening behövs kreativitet 
I en förening behövs människor som kan stötta, stödja, skapa tillit, trygghet och förtroende. 
I en förening behövs människor som kan fördela ansvar, ge uppmärksamhet och uppmuntran. 

Att bli vald som ledamot/funktionär i en styrelse visar att medlemmarna känner förtroende för just Dig och är 
beredd att ge Dig uppdrag. 

För att underlätta arbetetför dig och dina styrelsekamrater erbjuder Sv, Studieförbundet Vuxenskolan och 
Våga Växa Västernorrland, Lokal utveckling en dag medföreningsteknik som huvudtema. Dagen är 
kostnadsfri. 

Anmälan senast den 12/2 resp 19/2 till Våga Växa Västemorrland, Monica Runden, 
tel 0612-77 18 13, e-mail: monica.runden@lrf.se 

Varmt välkommen hälsar 

Vivi-Anne Olsson Hans-Erik Näslund 
Verksamhetsledare SV Projektledare Lokal utveckling 

* *** * * * * * 
*** 

EUROPEISKA UNIONEN 
Jordbruksfonden 

Postadress: Besöksadress: Telefon: 0660-823 10 Pg-nr: 699436 - 2 
Viktoriaesplanaden 14 Viktoriaesplanaden 14 Telefax: 0660-820 79 Bg-nr: 510 - 9681 
891 33 Ömsköldsvik Ömsköldsvik E-post: ovik@sv.se 

B 



o 
, alt 2003 

Till alla i Ljustorp och 
medlemmar i Byutvecklingen 

Dags att nominera ledamöter till Ljustorps Byutvecklings styrelse 

Valberedningen arbetar med att ta fram ett bra förslag till Byutvecklingens styrelse. Vi vill
 
därför påminna om vikten av att medlemmar och alla i Ljustorp lämnar in förslag på de
 
personer ni vill ska representera verksamheten.
 

Årsmötet är planerat till Tisdagen den 15 april kllS.30 på Bygdegården, (se även
 
kommande annonsering). Valberedningen skall ha avslutat sitt arbete i god tid innan dess. Vi
 
vill därför att ni kontaktar och ger goda råd och förslag till oss i valberedningen:
 
Kjell Sjödin, Lövberg tel. 820 31, eller Marit Abrahamsson, Edsta tel. 823 08.
 

För valberedningen
 

Kjell Sjödin (sammankallande)
 

Ljustorps Byutveckling Ekonomisk förening 
Lövberg 3630 

Postgiro-nr: 86] 124 - 6 

860 33 BERGEFORSEN Tel 060 - 82319, 070-6328319 Org. Nummer: 769600 - 9476 
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Bredband 

Sundsvalls Gymnasium har givit ett par olika grupper till arbete att studera 
möjligheterna till bredband i närliggande områden till Sundsvallstrakten. 
Om möjlighet finns så ska va som gxupper försöka prata med olika 
bredbandsbolag och med hjälp av våra uppgifter försöka övertyga dom om att 
det finns intresse och tillräckligt stöd fOr att utvidga bredbandsnätet till även det 
området. 

Vi är en av dom grupperna och har fått till uppgift att ta reda på vilka 
möjligheter det firms till att bygga ut bredbandsnätet i Ljustorpstrakten. 

Därför skickar vi nu ut en marknadsundersökning. Den skickar vi ut på grund aV 

att vi. behöver en överblick av vilket intresse det finns i Ljustarp för en 
utbyggnad av någon bredbandstyp. 

Klipp ut och lärrma ifYllt in nedanstående formulär till IeA Ljustorp senaST 
fredagen den 7 februari. 

E=rknadSUUdmÖkning .~ _ J;~_~!_~J 
ITror du :'Ljus!orp" är m!rossera! av~tt ra !iIlg~g ~ll bredbandsanslutni;>gE'I 
rskUlle III beställa bredband om det ranns tlHgang1Jgt for ett nmhgt pns'[ _ 
Om ja, Vad är ett rimligt plis? ----------- 

• Installationsavgift (Normalpris ca 800-1500kr) ~- L Kr 
• Månad:~avgift (Nonnalpris ca 200-500h) -------1 Kr 

IVilken hastighet I?å bredbandet äI rimligt? (Telia ADSL har O,5mb/s) ~_ rob/s
 
Htu' många personer är ni i erat hushåll? ~ St.
I o-

I Skriv l!ärna egna kommentarerifunderingar medan. 

Ob.J'ervera att detta inte är bindande. Vi kan inte heller garantera en bredbands anslutning. 

2C) 






