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Tiden fiir de aIIa årsmötena har börjat...
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Föreningens
Postgiro 86 11 24,, 6
Bankkonto 7831-11-12096

(Fö reningss p a rb anken)

flltnlln§fiostn fl ilt r riir rsss

P{is:

Hel A4

u2 A4

u4 A4

Radannons

exkl. moms inkl. moms.

750:-

375:-

187:50

3L:25

A rc n o rys a b b o n emang sk o stn fider
1998

Hel A4 2.400;- 3.0S0:-

112 A4 1.200:- 1.500:-

ll4 A4 600:- 750:-

A nno ns ub b o nnemung s k o stn u cler

,q', LiUStqrrq .l?ifeningUr 7 9 9 I
Hel A4 2.000:- 2.500:-

ll2 A4 1.000:- 1.250:-

l/4 A4 500:- 6252'

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\St ict a in eller ring in ALLT ni tycker borde vara med i tid- \
\ ningen. \
qTill red: \
§r".ianne Persson \
\Biörkom 3154 \
\aäo ss BERGEFoRSEN \
\060-s24 23,823 23,010 - 260 05 50 \
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

:: ä§§§3}}

STOPPDÄTTJMI

Vore väldigt tacksam
om dessa respektera-
des.

Det går an när under-
laget kommer fixt och
I?irdigt (som hel A4)
och man bara behö-
ver lägga in sidan i
bunter, men ska det
skrivas om och
t'fixas" tiH, då tar det
lite tid. Så snä118..

rY§
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Ljustorps By*wts:eckfiilg Elionomisk förening är ett kooperaiiv med syfte au initiera
och bedriva utveckiing i Ljustorps socken och byar. SåväI privatpersoner som

foretag, föreningar och andra organisationer åir välkomna som medlemmar. Insatsen

är 100 kronor. Medlemsavgiften ät 25 kronor for enskild och 50 kronor ftir familj
^^1^ ')( l,*^^^- €^c {^-o+o^ ^^1r {}{rouuii zJ i\iuiiui it i iofeiag OCn l()rCningaf pef af.

Ändamålet är att främja medlemmarnas allmänna intressen genom:
o att arbeta ftir iandsbygdsutveckling- srråskaliE fdretagande, kultur, rniljci och

samhällsutveckling.

r att verka for birns utveckling genom oiika arrangemang, aktiviteter och utveckiingsprojekt
som även frärnjar den sociala gernenskapen.

. att stödja och i vissa fall bedriva barn och ungdornsverksamhet.

r atr" bedr-i.,'a elL-r pår,er'r,a ulbiidnrngs och ir:for"rnationst",erksarthel f<ir landsbvgden sanli att

kartlägga och skapa en kunskapsbank kir utveckling av b,vgden.

o att utgöra ett nätr;erk för t'nedlenrmarna med ömsesidigt sttid" rådgivning och inl'orrnation.

Föreningen är re!ieiöst och partipolitiskt ollunden.
Medlemmarna deltar genom att själva verka i fiireningens anda, deltar i verksamheter och

använder sig av cte tjänster som {?ireningen erbjuder sina medlemmar.
Ljustorpsbladet ges ut 5 - 6 ggr. per år till alla hushåll i Ljustorp.
tinCer 1997 bekostades detta till stor del av annons- och medlemsavgifter samt ideellt

arbete.
Om du är intresserad av att bli medlem kan du sätta in Insats- samt den årliga
Medlemsavgiften på vårt Pg. 86 1124 - 6 eller FSb-konto 7831 1l 12096, skriv även upp

familjemedlemma rs namn.
Om du vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta fiireningens

ordftirande Erlantl Nordström 060-82319, tlu kan också kontakta redaktören fiir vår tidning

Ljustorpsbiatiei Marianne Persson tel- 060-82323.

Uin medtemslnsats kan vara avgörande fiir bl.a. Ljustorpsbladets framtida överlevnad-

Du som är intresserad av bygdens utveckling kan också stödja detta med aff vara medlem i

ftireningen

Viktisa uppsifter fiir inbetalninsskortet

Namn.......
Farniljemedlemrnar..

n Insatsavgift (personlig och betala§ en gång)
Ll-

Å rets m e.d [ei{r saJf eifter
Enskild
Familj
Företag / filrenimg
+ Frivilligt bldrag Ljustorpsbladet

T
T
T
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PETHR§ Et*NtrOFITAGH
Bredsjön

Erbjuder dessa produkter till fiirsäljning (och ev. montage)

fuIjuk\,{irtne från LW
Yegetabiliskt olj efyllda
elradiatorer och hand-

dukstorkar.

Ger en jämn och skön
värme, som både blom-

mor och människor
trivs i.

2 års garanti

*lifrr"-a15:.=e
.i-t*.:'-:.1,.: -q6a&äf

Ring fiir information och pris
gärna kvällstid

843 03

010-246 64 90
010-662 04 22

GOLV TILL BRA PRISER!

Alla typer av golvmaterial:

Linoleum
Plast
Textil
Trägolv
Cork-O-Plast
Våtrumsväggar

Golvslipning utftires
Uthyrning av golvslip
Gångmattor
Balkongl altanmattor

Givetvis hjälper vi till med inläggningen!
Hör med oss om offert!

GaEv.Väggar

olwt§#stsä

Terminalvägen 6,861 36 TIMRÅ
Tel. 57 50 88, 010-333 91 84, Fax 57 31 60

Oppet månd - fred 9.30 r f8.00
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Torsdagen den 29 januari kI. 19.00

Kluhblokalen Liustorps IP

Välkomna!

Styrelsen

4,,4.,rv./^../t-^./\/V\'a\-a'.y\,A-^.,-^-\,,\.avl\./^\/^.,^'^/"v\\\-/\,/\/"\/^"'^v\/\''"\--^/^\'A'/\^/! \

Hib på dcnna sida kommer DII ifortsäfiningen att kunna lösa allt som berör

Ljustorps IF. Triiffar, tröningar, matcher, pubaftnar och mycket annat

Medelpad Classic Ski...
Kom och möt upp vid spurtpriset i Ås.

Lyssna på vår konferencier, heja på era skidbekanta'
köp en kopp kaffe och bulle eller bara njut av en trevlig dag.

l0rilrgen

6 mars
Itl. 1I.00 - 1f.00

m [öiesiiin,
l angg!ilonrilGltagarc

[u9.20:- öus]Iä år
Pris till dam, herr och barn-klass

ts Byafim[Gl gä] austa[Gln

Lördagen

6 mars
KI.2L00

After-pimp
på

Ljustorps IP
se kommande affisch

Ljustorps IF
Mellberg 3101 B
860 33 BERGEFORSEN
060 - 821 86 (IP)
tele.tid kI. 08.00 - 12.00

ffi s #" #" # #"#,ffi #" # # # # # s # #s # # s *#
ffi BA%S&-skidskolan startar
.ffi tisdagen 27 januari kl. 18.30

ffi'
s
#'

#" #" # # s ### tr" ## # ### #s* #"##"##"
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' -'F Bry / l,ä

# I Q^?i'.Ä'..' 1 f..l-r' Irl 1 n nA l4ffil Söndag 1 febr hl 10.00 lä
43' I Ert lfurgtopp p:i 46 knr i hlassisl< stil litlika l)l\l liir l{
4Y, I 

-N'teiletparl, genorlr l,.iustorpsbygrlcn. l{
"Sr 

I Slart(.n går på llrcrls'iiins is oclr nrirlet iir rirl llergel'urseus Skirlstarlirrrr. I)ct liurrs I åt-U{ I även crr ktrrtarc stliicku, 2(} kru, urctl stlrt i N4cllhcrg. I X.
..& I ;*,,..'iläir*rtur,,"* *'r v,si,t()pr)et. 

'"'ö 
l{

# I a.nrrt,it.utur;SA\'(illll': {6 krrr 25(}:. rrr:lr l(t krrr I l{):- I f,
{ I l,.-rl;I;]: 

S'l'lrirrrlcr'nr,'ri,)nsjil:rrur Pii cn t'rrrl:r11:liecns Pri lo:- nrul ut)t)\'i\:rr(lc l\' lfl
« I ill;l;:^-, r*tcdcl1,,rrr('t,ssic ski t\,srgi*, t17 l-r rl 7. l{
4$ I ;;;;; ;ir"r'],,,r"r',,*, liccns/pcrsttrtttr tk'iivs liir I)N{-st.rt),,rrtr rri åktc i l'ittl I {
« I sa,,,r cv. ui'.,:,],1::,:lll lfl

tls I avetl eil K()t'lilt'e .§il'acKil, /t, Klll, lne(l §tilt't I I

§rl
{i{ I t-nppet iir seetlningsttivling firr Vasaloppet.

§, I - Intontrittirrrr 57 98 t)8, 57 9(r 63 e lle r 57 ti I li-l.
§{ I o,,v. sR 17 t7 &
§, I Fax: 58 37 t7.

ii{ I t,,t1r://u'rvrr'.rirt

Ä:rör/ tt. lår
gl:llrr,rvtv. tirttrit.se /hsk/c l:rssie .ltt ttt I §^

f**:*:oo.:o"o:'1===4i-4:;i:-f':f,':loo::f':;oo:fo="":d?:f':if':-lI RödaKorset {
I inbjuder titl årsmöte {
I Söndagen 15 februari kl. 18.00 {
I 

L'v'rE 
Bygdegården {

I vi bjuder på fika och underhåtlning Jl

I g.ry-ry.§ s s s s s s s s s s s s s s ryy**$
[ frEssssssfr§§§fr§§§§§§fr§§ {
I Program fiir 1998- ,|l

LL w 
"+i

I z2l3 Musikcaf6 Bygdegården ,|l

[ 

3Lt J rvrLrrrlU.rrtr/ 
-J b.-r/tiE- $Y-- 

.{i

[[ 15lS Surströmmingsdans Bygdegården {
I 

Irry r, t:^rlll r)]I lrrrrlrrrrrårrr.Lr.r, 
-J b.-tvFE- Ev-- 

{

I zltg Modevisning Bygdegården .{

I 

L-Ll , lvllrt t/Y rulrrrrå uJ o.rrvbl3' 5v-' 

on

I Vi hälsar all hjärtligt välkomna tin våra aktiviteter. .{|

I 

v I II(,lI§.II .lrr rrJatr arr1] y ..rrlvrrrrrr].r r,E-! v E- E E--?- ' -]vv-- 
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ä febru#tri. §e annoms längre *
W fraum i tidmingem B'

&ä"&w&&&&&
gå. fr${E; yJt { ?3*N: .. ... . . o
3 s 4 - och 1-åringar!!
f{u startar barngympan
igen. I{y dag:
Onsdasar kI. 18.30 r 19.15.
-

oBs,OBs, oBs,OBs..,
endast UDDAveckor.
Start 28jan - slut 6 mai"
Ledare:
Anneli Engman 820 95

40:-/bärn hela terrninen
arr. Ljustorps Byutveckling

Ansvariga för fritidsgården Yt

1998:

Ordf. och ansv. för äIdre gruPpen
Anneli Engman 820 95

Kassör och kommunansY
Marianne Persson 824 23

Sekr. och ansY. för yngre gruPpen
Carina Wallinder 822 l2

BARN OCHUNGDOMAR SE HIT!!

ffr.tfrD-f,iÅfr,DrA/-
Fredagar

Årskurs 3-6 kl. 18.00-20.00

Medlemsavgift 20:- per läsår
Betalas nu ftir 97 198

Datum:
Januari 23

30
Februari 6

13

20
27
6 (endast de äldre)

13
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,lii Vinteraktiviteter på Hembygdsgården 
:

!! ,ono"*en den I febr. {
'f fu*r.r* Medelpad Classic Ski:s skidlopp hembygdsgården, som vi håller öppen den dagen. Bra- 

I
I 

r* tir tiind och sopplunch eller fika serveras. 
ll

[i *r0"" den 14 mars. {
li Ar det"familjedag på Hembygdsgården. Ljustorps IF:s Skidsektion, avslutar sin Bamse-skidskola 'tr

lf med en tävling for barnen. Alla barn, som deltar i tävlingen, bjuder Hembygdsforeningen på fika. J

!i. 
,r Darnen. ÄIla DäIII, §oIIl utrllan l Lalvlurtssrr, uJLruEr rrsurr,rJäurrurvruuövrr l/Q ^r§e. 

ll

[. ,uoo"*en den 15 mars J

!1| Ar det årsmöte på Hembygdsgården med start kl. 18.00. J

|l! *a.äni*''ö"ri*"rt järnsmide - typ Lagfors bruk! {
lL foton från {olårets aktiviteter visas. Lars Erik Larsson läser ur sin boh "Otroligt" "l
,, 

"LD 
(lLLlYrLVLVl vlJ4o. ugt § ut rn !4r 

,l

[. ,Ond"*en den 5 april kl. 18.00 ..I

[j fu;;?;rrä gygaegården. Föreställningen heter «Itsäll - Sonja Åkesson". Det blir en resa ge- {
[i il;;ö äJt, rr"r, ackompanjerat till diagspelsmusik' 

- ---r-- 
'{

[[ ;;ii;;,"" iäx" irn. kaffe och smörgås. ."n

ii ;;;ö; *i åi $ (Jtta Britt etter 830 53 Margareta. ,,n

[ 
'- 

{
i! nimteatern, Timrå Teaterhrening och Ljustorps Hembygdsforening är arrangörer. {ii'-,
L*:rr:rr:o.:.i:%.:..':.i:i.':f :%':{:qi:eS:ti:%':c"':{:t;:t':f :{:%':{:t:'.':';:{:qi:t.:q':r;-*:*:*:*j

It ..!

I runsER..... NIr IGEN. J['-l!
i..

[{I p.t kommer in nya ftirslag på önskemål över kursämnen. {ti - ;.--"' r--- 
J

ii D. senaste är: 
ll

i! Akvarellmålning {
i!. Fotokurt {rrll
y; Aktiekunskap .. -o , I
ii' o"h jag har anmälda till dom också, men det räcker inte fiir att få kursen ]
I fagd titl Ljustorp. Än ni intresserad, så hör av ER Som jag tjatat om tidigare 

,ll

I så-f.il-par vi fiir att alla kurser vi vill ha SKA hamna här hos oss på byn. {[ -- ,ll

ii' __ ,l]

i; Utbudet av kurser är storfi ör . J

I fecrcnsprål«, engelska, matlagning, bokfiiring (på data), spanska, korgmålning, I
[. leg".rkola, solfångare, kompostering, styrelseutbitdning samt en massa annat {
[j -S"- 

sagt var så har jag anmälda till många av dessa kurser också, men tyvärr ,ll

I rö; rt, ;; ,åierg... ,ll

|f. ilar.är,li äl "ry i läderkurs" på gång, det är en två-dagars kurs som SKA håIlas 
$

I i ljustorp. Det fattas 4 st deltagare, sen bokas helgen in. S§nda, s§nda. 
:]ir Rins och anmdl till: ll*.-[]l

[. U"ri" nne 824 23 {[: J
L*:rr:.r:o.:r.:t':f :{:{:$.:.$.:f:a':r':{:oi::"':€:qi:rf:{:{:t':r;:'i:t':ri:!j:-€:{:f :t':o':*:+:-'rJ
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Jamuerfl K§- Åktivitet Åru'angör P[ats

fieril*s*,[rYeå Bå

onsdag

söndag

'?7
NI

28

29

1fl 1ft
Åvöu v

18.3CI

19.00

Baxmse-skidsko[a

Earmgympe3-5år

Årsmöte

E .i ruef 6ur"rlc fT-**I*-svafJs .t4

Ljustorps Byutv.

Ljustorps IF

EE*Hj ursspåret

Gympasalext

Ljustorps IF

{s$ar$detaxxm}

Februari
söndag 1

Iördag 14

Iördag L4

söndag 15

10.00

11.00

19.30

18.00

Medelpad Classic Ski

Årsntöte

Jägarfest

Årsntöte

Ljustorps fF m.fl.

Ljustorps Hästftir

Timrå jaktv.krets

RödaKorset

Start Bredsjön Bergeforsen

Bygdegården

Bygdegården

Bygdegården

Mars
Iördag 6

lördag 6

måndag 9

lördag L4

söndag 15

söndag 22

12.00

21"00

18.30

18.00

17.00

Byapimpeln

After-pimp

Årsmöte

Avsl. Bamse-skidskola

Årsntöte

Musik-caf6

Lj ustorps

I(KF
Ljm + Hemb.ftiren

Hembygdsf?iren.

RödaKorset

TF

((

Röjesjön

Ljustorps IP

Församlingshemmet

Hembygdsgården

Hembygdsgården

Bygdegården

April
söndag 5

söndag 19

18.00

13.00

Teater, Ikväll - Sonja..

Årsstönrn a

Hemb.fiiiren m.fl

Ljustorps Byutv

Bygdegården

Bygdegården

Nu har Ljustorp fått en hemsida pa Intefnet!
http ://www. geocities. com/Yosemite/Ra pi d s/6 0 09

Om du har dator med internetanslutning kan du titta på Ljustorps nya hemsida. Ljustorps Byutveck-
ling har giort en sida där mån presenterar Ljustorp och vad som finns här. Sidan är främst giord med
tanke på att marknadsfiira Ljustorp som utflyktsmål fiir turister, men den går att utveckla åt atta hått i
framtiden.
Vi har även giort länkar till andra Ljustorpssidor som vi känner till. Har du fiirslag på ändringar eller
tips om länkar. Hör av dig.

Om du vill vara med och utveckla och underhålla sidorna, hör av dig till e-mail:
lovberg@algonet se

Ljustorps Byutveckling / Lena Liljemark tel:. 822 22



Måste s[å ett stag ftir S{eePe-§ fr*ps*
ffimyw*eF#,**
korm igem uned ERÅ ku§lskfrpetr, Visa vär[dem
vad N§ k&s&.

WtInga örnar.
tstr

WNU ska vi dra igång. Igen.

WEn s.k t'pyssel" grupp kommer att

Bffistarta upp, ev. onsdagar bl" söndagar.
F? Era önskemål tas med i planeringen.

WVi tänkte att klass 1-3 vore lagomt att
t$trbörja med. Kom gärna med önskemål

til? om aktiviteter, alla öron är öppna.

WMen hör av er snarast så vi kan

ffikomma 
igång §å fort som möiligt.

W*r*'
ffiil'#;
WMarianne

823 64
824 10
824 23

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä
th

w
w
w
w
W
w
w
w
w
w
w
w

ä

ä

ö

ä

ä

ä

ö
ä

1CI
-1

\
C

!

Arbetet med årets Ljust0rps-dag har
precis påbörjats. Har ni ide6r och synpunk-
ter kan ni väl meddela oss dessa"

Marianne 824 23
EIvy 58 10 98

Åffim'
åmhjuden" tiil en id6givande

ffiire[äsnixeg med
Engvär Arvidsson från den lilta byn

Knaften.
"Vi hade inga barn i byn, men byggde

ändå en lekpark "
Hur tror ni det gick sen..

Söråkers Folkets Hus
Måndagen den 16 februari kl. 19.00.

Alla hjärtligt välkommen

Kurs-sugen infiir 1998?
Prata med oss.

Viola 58 04 66
Ingrid 58 tl 25

ädhäääääääsää*hä
SMÅTIPS.

TTÅTTBÅRARE KAKOR
Man kan lägga några sockerbitar i käkbur-
ken. Då håller sig kex och kakor spröda
Iängre.
OIja på lappen
Ibland kan det vara nästan omöjligt att ta
bort lappar från burkar och flaskor. Ta nå-
gra droppar teakolja på hushållspapper
och gnugga ftirsiktigt.

ärhääääihäää*h
TI\t#

X

H
SS

X

UTBILDNING 
i

Är ni fundersamma på om ni ska studera? På vanlig skola eller på distans? 
I

(Ni Ia kanske märke till annonsen från Kvalitetsdata i liirra numret) Det är .

verkligen toppen att kunna lära sig så mycket och ändå få stanna kvar på (

hemmaplan.Det är väI värt att prova på, det kan jag lova.
Jag läser sen i september på distans och det är suveränt, men det gäIler att (

ha "pli" på sig.
Testa i aIIa fall, man kan alltid hoppa av om man ser att det inte passar ens (

fiiruäntningar.

Svlaria?rne (

n
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RÅNANNON§
F'imms det imgera fiiremfi*xg eä§ep"

fiiretag sorur vitl vftr&
"månadens" fiirening resp
fiiretag. AIIa är så blygsamilta,
§kriv ner lite information om
er och skicka in. Det är alttid
spännande att höra lite fakta
och sånt.

X Lj ustorps-bta d€t,

fr hjälper tiil att lämna
g org. på tryckeri,
§.hämtar färdiga tid-

frningar samt sist men

rt inte minst dom som
§ delar ut "bladen"

§§§§§§§§ffffffi§s

ult
L*:*:*:U:'.':'l:f 

-'.':'!::j:{:i:'r':.a':1':.i:*:a::J

R$MÅ KORSET
ffiIffifufl§T'ERFSNMHN

PG56965s-4
tsG ?&3 1-28-017ä 3

Tel 82? 32

GIöm inte bort att
det går att sätta in
radannonser om ni
vill sälja
"srnåsaker"
Llnder "Loppis"

tJU§TORPS HA§TFöNENING

Vi har fått erbjudandet att ha
en foreläsare ang. hästen§

hovar och ben.
Pris max 40:-rperson

Datum ej bestämt, men ring
NU

och anmäl DITT
intresse.

Marianne 824 23

Arsmöte kommer att hållas
den 14 februari kl. 11"00 på

Bygdegården
VälkommeJr.

Medlemsavgifter per år
Enskild 80:-
Familj 200:-

Stödjande 50:-
Föreningssparbankens

kontonr.
7845 23 00{ 15

(glöm inte att skriva namn och
övriga uppgifter)

§
§
§
§
§
§

§
§
§
§

Kanske lite i tidigaste
laget......

I sommar blir det åter
simskola i Röjesjön.

En liten glimt i
vintetmörkret.

BIBLIoTEKET HAR örprr uÅx»lc ocH oNSDAG 17.00 - 19.00 ter82t 47

BOK-TIPS TRÅI§ STII{A
JANUARI - FEBRUARI - MARS

John Le Carr6 Skräddaren i Panama spänning och satir i denna mörka komedi
av mästerberättaren Le Carr6

Vibeke Olsson Vinden går över gräset en berättelse om kärlekens oberäkneliga
vägar under romartiden

David Baldacci Total kontroll ett flygplan utsätts fiir attentat och sprängs i
luften och alla ombordvarande dör.......
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Den14 januari var det teaterpremiär i Ljustorps Bygdegård med historien om
"Fliekorna fran Fagertjörn", en berättelse suveränt framford av Thomas Andersson från
Västerbottensteatem.
Publiken hade en enorrn behållning av föreställningen som bygger på en verklig händelse från
1 800-talet i Norsjotrakten dar två systrar l3 respektive I5 år blev trolltagna eller bergtagna som det
också hette.
Han visade också sina kunskaper i fiolspelandet, dessutorn sålde han ett halssmycke "trollkors" en
slags Iärsäkring rnot troll och vittra.

Ilär kornrner en liten resumd ur innehållet, av Ernelie Höglund 9, sorn var där och tyckte det r.,ar
mycket spännande:

Flic korna från Fagertj ö rn-
l)et var lt,u.f/ickr .<;om helle Ånnu-lvlt4u rx:h Slgrir:, clc lekte vitj en sren, nrcn pli;t,rtigt s(rx] tJtir an
kurl oclt de blev vtildigt.fiirvurutdc. Kurlen prulude, det ltit ,som rnu.sik, han su, fiill matl nilg.
l;lickornu hlev su.förvunutle sa de lölldc nred, dr»rt gick gt nug(l t'i.t irt i ,\teneil. l)et vur lziigt r tuket
rrch lfigu.fiinster s{)t}'t i en k1;rku, ullu htilsude.flick.arnu viilk<ntnu dit.
'i'xtllen hiö(l.ilickornu lill horcls med mungu nuttrtilter. l;lickarnu {riste,yontvunligt sin hrtrd,rhrin, i
,lesu numn lill bords' man tle hann nti,tlcut inle ,stigu,sislu ardet sii blev uil nrut till hlocl, .rpvor,
()t'tnur, kusur trch en mussu tickligt,.flic:karnu ht;ryudc durru oclz grinu, ,tu da kuslu trollen zrt clern ur
stcnen pu sumnta pluts sont de sug kurlen, vid :slenen.

l;licktvna sprang ham till munln'tu oclt he:rtillude ullt sui?ut'tut't,t. llartittelsen.fi»t,satte meel.fleru
civenty,r mm.flickot'nu rukude ut.fiir, n'.'ten su hcir gick det till,

rzdr flickornu hlev trttlllugnu' 
rirr.ri;r,ilc.::,iititd

Att bli trolltagen på den tiden var nästan ett vardagsproblem för r-rnga flickor, som vi i dagens
samhälle inte vet m,vcket om.
Nästa teaterkväll
Ni som inte varit på teater i Ljustorp, kom nred och upplev nästa gång, den 5 April kl 18,00

"I Kväll Sonja Åkesson"
lirland N




