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Om du eller någon du känner skulle vilja med-
verka eller skriva i tidningen, så hör av dig. Vi vill 
gärna täcka upp det mesta som händer i bygden, men 
tiden räcker inte alltid till. 

Vi måste få ditt bidrag handskrivet eller i word med 
bilder separat, så klistrar vi in där det passar. Vi för-
behåller oss att bedömma, rätta och redigera i mate-
rialet så att det passar in i tidningen.

Redaktionell information

Ljustorpsbladet 
Ges ut av: Ljustorps socken ekonomisk förening
Org nr: 76 96 00-9476
Besöksadress:   Bygdekontoret/ Bygdetorget 
Postadress:       Öppom 110, 
      861 93  Ljustorp
Telefon:     060 - 824 13
E-postadress:    ljustorpsbladet@ljustorp.se 
     Plusgiro: 86 11 24-6 
Webbadress:    www.ljustorpsbladet.se   
  

Ansvarig utgivare
   Lena Liljemark  ansutg@ljustorpsbladet.se

   Redaktion/skribenter 

Sara Östman  tel: 060-12 26 66 
Olof Ulander  tel: 060-822 40 
Torsten Byström tel: 060-57 93 22 
Lena Liljemark tel: 060-822 22 
Tommy Klaar tel: 060-58 91 75 
Frida Nygren tel: 070-171 89 69

Gästskribenter: Torbjörn Carlsson, Siv Nordin, 
Lars-Göran Frölander  samt   Eskil Söderlund

LJUSTORP

En GnISTRAnDE lAnDSbyGD

Tidningsinformation
Nästa tidning  23/5 

 
Stoppdatum den 12/5

Prenumerationer 
Tidningen delas ut gratis till alla som har brev-
låda i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen 
kan prenumerera för 175 kronor per år. Sätt in 

pengarna på PG 86 11 24-6 och skriv prenumera-
tion, ditt namn och adress så kommer tidningen.

Annonser
Kontakta Ulf 070-2035469 eller redaktionen på 

mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors: 
Göran Andersson   tel: 060-845 12 
Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hörnström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-810 51
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen: 
Hans Öberg    tel: 070-340 92 29 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 070-354 10 84 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-824 34 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Mikael Forslund  tel: 060-831 17
Åsäng, Höglandsbodarna, 
Mjällå och Tunbodarna 
Sven-Erik Karlsson   tel: 0702344885

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...



3

Styrelse 2013
  Niclas Andersson, ordf 
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Vivianne Nyman
  Adjungerad:
  Lena Liljemark
  Suppleant:  
  Björn Andersson

Ljustorps  
sockenförening

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 125:-

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

Insats 
 Enskild: 100:-

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

Insatsmedlemskapet är 
personligt och betalas 
en gång, sedan tillkom-
mer årsavgiften varje år.

Kontakt
Öppom 110 

861 93  Ljustorp
Tel: 060 - 824 13

Pg 86 11 24-6
Org. Nr: 76 96 00-9476

sockenforening@ljustorp.se
www.ljustorp.se/sockenfo-

rening

Bygdekontoret 
Boka tid för möte

bygdekontoret@ljustorp.se 

Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor
www.ljustorp.se 

www.upplevljustorp.se

röst

Föreningen skall verka för att 
skapa de bästa förutsättningar för 

att leva och bo i Ljustorp!

Vi driver eller är samverkanspart i Leaderprojekten: 
GPS för naturturism, Bygdegården som möjlighets-
skapare, Dialog Mjällådalen och Lantnära boende 

som har egen annonsplats i tidningen.
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Ideell Entreprenörs inspirationsseminarium
Hur ska vi samverka i Ljus-
torp? Hur engagerar vi fler 
i utvecklingen? Det var ett 
par av frågorna vid ett lokalt 
inspirationsseminarium den 
11 februari. Flera av svaren 
har redan kommit efter mötet, 
i form av nya aktiviteter i 
Ljustorp. 
Ett 20-tal personer hade samlats 
i Bygdegården för att inspirera 
varandra. De flesta är aktiva i 
minst en eller två föreningar. - Vi 
har redan visat vad vi kan åstad-
komma i Ljustorp, inledde Lena 
Liljemark, som tog Mjällådalen 
som exempel. - Nu är det röjt, nu 
kan man gå längs ån, på båda 
sidor, konstaterade hon. Leader-
projekten i Ljustorp är egentligen 
redan avslutade i och med 2013, 
berättade Lena Liljemark. - Men 
projektmetoden är bra, den kan 
användas även framöver. Under 
2014 ska allt samlas ihop. - Det 
kommer att finnas pengar även 
under den här perioden, men det 
ska användas under 2014, berät-
tade Lena Liljemark. 

Ljustorpskalender 
Hans-Erik ”Hacke” Näslund, från 
Ideell Entreprenör, vill att vi ska 
investera i bygden. - Nyckelordet 
är partnerskap. Vi behöver lära 
oss att samverka, menade han. 
- Målgruppen är ett 30-tal fören-
ingar som redan finns i byn. Vi 
kan samarbeta om nya projekt, 
ta idéer av varann. En idé under 
kvällen, var en gemensam Ljus-
torps-kalender. Föreningarna kan 

uppdatera alla sina aktiviteter på 
ett enda ställe, på nätet. Förslags-
vis på någon av de lokala webb-
sidor som redan finns i Ljustorp. 
- Vi kan arrangera gemensamma 
föreningskvällar, med goda exem-
pel. Vi kan besöka andra som har 
idéer, tyckte ”Hacke”. - Exempel-
vis Sollefteå och Fränsta, som 
ska arrangera en lokal Fören-
ingsgala, med priser. Poängen är 
att alla ska vara med.

Studieresor och hemsidor
Studiebesök och studieresor 
kommer också att genomföras. 
Lördagen den 29 mars blir det 
en studieresa till Hälsingland för 
föreningslivet i hela Timrå. Rese-
närerna ska studera ”Bobygda” 
där byborna driver ett koopera-
tivt dagis, lägenheter och skola. 
Delsbo är också ett leaderprojekt, 
för att locka förbipasserande att 
stanna och återkomma. För-
eningar som bygger och driver 
ishall, café och rastplats livsmed-

elsbutik. Bergsjö digitalbio är ett 
annat leaderprojekt.

Egen el från solen
Ett projekt som kommer att 
genomföras i Ljustorp är egna 
hemsidor för föreningarna. - Vi 
kan utbilda 8-10 personer från de 
föreningar som vill bygga i Word-
press. Det är enklare än man tror, 
berättade Hans-Erik Näslund. 
Ett annat handlar om solenergi, 
i Ljustorp, efter ett förslag under 
kvällen. ”Egen el från solen” för 
föreningar, villor och jordbruk 
genomförs den 7 maj. JN Solar 
ska berätta hur det fungerar. 
LRF Konsult berättar om eko-
nomi, vilka bidrag man kan söka. 
Lokala exempel finns också, som 
bostadsrättsföreningen Örnen, 
en villa och ett jordbruk. Det blir 
ett samarrangemang mellan LRF 
i Timrå och Ideell Entreprenör.

Text & bild: Tommy Klaar

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

Har du tänkt på att renovera? 
Passa på nu och utnyttja Rotavdraget

Lena Liljemark och Hans-Erik Näslund
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Öppettider
Mån-Fre 9-19 Lördag  10-16 Söndag 11-15

Adress: Öppom 110, 861 93  Ljustorp, Tel: 060-820 40, fax: 060-820 50,
e-post: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida: www.ljustorpshandel.se

OMBUD FÖR

Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

Vi har maten till fåglarna!

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!
Var med på Våra andelsspel från sVenska spel!

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller  med reservation för slutförsäljning.

Tortillachips 
200g Santa Maria 

  2 för 25:-

Beställning 
senast Torsdag. 

Tel: 820 40 

Loka  
1,5 l

3 för 30:-

Tacosås 
230g Santa Maria

2 för 20:-
Tack alla kunder 

för de här  
8 fantastiska åren

+ pant

Erbjudandena gäller tom 2/4
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Lördagen den 15:e mars 
var det planerat att en pim-
peltävlingen på Burtjärn 
med efterföljande After Pimp 
på IP skulle äga rum. Intek-
terna skulle gå till ByMacken. 
Den annorlunda vintern och 
annalkande våren ställde till 
det för pimpeltävlingen som 
blev inställd, men After Pimp 
ägde rum planenligt.

Brinnande marschaller utanför 
idrottsplatsen välkomnade de 
sjuttiotal besökarna till After 
Pimp på lördagskvällen. Efter 
den föregående veckans plus-
grader så bidrog några bitiga 
minusgrader ute lite extra till 
stämningen av After Pimp även 
om det inte blivit någon pimpling 
på dagen. Arrangörer var de som 
jobbade ideellt från ByMacken 
och Ljustorps IF. De hade gjort 
ett bra jobb där det erbjöds bar-

häng, dans-
golv och 
grillad korv 
direkt från 
de tända 
g r i l l a r n a 
u t a n f ö r . 
Bland besö-
karna var 
det en upp-
s l u p p e n 
stämning. 

Det var 
länge sedan 
en pubkväll 
ägde rum 
i Ljustorp, 
men det 
var ett till-
fälle där nya 
och gamla bekanta kunde mötas 
i byn. Ett trevligt inslag var live-
musiken som bestod av Lina och 
Rikards Duo från Sundsvall, 
Lina sjöng och Rikard som sjöng 

och spelade gitarr. Duon levere-
rade välkända covers från förr 
och nu och drog ett flertal till 
dansgolvet. 

Text & bild: Frida Nygren

After pimp utan pimpling
Pimplingen blev inställd men pubkvällen hölls som planerat

Lina och Rikards Duo
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Kom och prova vår badtunna!
Locka vänner, familj eller arbetskamrater till en natur-
nära spaupplevelse och hyr vår vedeldade badtunna.

Hyra av IP
Servering, badtunna och bastu

1000:- upp till 8 peroner
1500 :- vid 9 och flera

Badtunna, omklädningsrum  
och bastu 500 :-

Badtunna uppvärmd 800 :-

Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00 
Tel:  060-821 86
Jounr: 072-7057943 

Adress: Öppom 110, 861 93  Ljustorp
Hemsida:  www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif  
E-post: ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:  5808-0029 (medlemsinbetalning)

Bingolotter
Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

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

vill använda denna fond så ring  
IF- Kansli: 060 - 821 86 

Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029

Föreningens medlemsavgift  2014
Ungdom tom 20 år        75 kronor
Pensionärer         75 kronor
Vuxen        100 kronor
Familj        200 kronor  
(gäller personer boende i samma hushåll)

Premiär hemmamatch 18 maj 16:00
Herrar Ljustorps IF-IFK Sundsvall  

Premiär hemmamatch 8 maj 19:00
Damer Ljustorps IF-Njurunda

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och  
hela personnumret.

 
Tack för denna säsong

Tack till alla barn som deltog på tävlingar!

Skidsektionen

 Innebandy  
Tisdagar kl. 18-19 i gympasalen 

Från 6-års och äldre 
Kostnad: Medlem i Lj IF.

Förtidsrösta till 
 EU-parlamentsvalet

Tor: 22 maj 14:30-17:30

Fre: 23 maj 14:30-17:30 
Ljustorps Bygdegård

Fotbollssektionen

Vi jobbar för att få en väl fungerande och 
använd hemsida. 

www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif

Info om träningslokalen på IP 
Vi har höjt taket för att få plats med träningsmaski-
nerna. Lås/dörr byte är på gång. Vid årsmötet bilda-
des en egen sektion. Förslagna avgifter: Medlem i 

Ljustorps IF Träningskort: Halvår 500kr, Helår 700 
kr nyckeltagg ingår i priset. Bastuavdelningen är 
tänkt att hållas öppen 1gång i veckan till att börja 
med. Mer info kommer att uppdateras på hemsida 

och anslag på affären. 
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Lövbergs B&B
När du får gäster eller affärsbesök för övernattning

 www.bedbreakfast.ljustorp.se 
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40

Avslutning på skidskolan
Den ursprungliga planen 
var att tävlingen skulle hållas 
på Burtjärn i samband med 
pimpeltävlingen. Vädrets 
makter satte dock stopp för det. 
Pimpeltävlingen blev inställd 
och man flyttade skidtävlingen 
till Hembygdsgården där den 
brukar hållas. 

Det var lördagen den 15 mars som 
Idrottsföreningens skidsektion i 
samarbete med Hembygdsfören-
ingen bjöd in till tävling på Hem-
bygdsgården i Hamre. Det är första 
gången på två år som man håller 
tävlingen i Hamre,  på grund av 
problemen i Hembygdsgården har 
tävlingen hållits på Idrottsplat-
sen de senaste åren. Den senaste 
tidens varma väder hade gjort att 
snötillgången var i minsta laget, 
men det fanns tillräckligt för att 
tävlingen skulle bli av.  

Lösa spår
Vädret var inte det bästa, med 
blåst och bara någon plusgrad och 
kanske var det en bidragande orsak 
till det låga antalet tävlande. Det 
var endast 15 startande i år och det 
är en halvering mot föregående års 
deltagande. Torbjörn Carlsson var 
speaker och starten höll Christina 
Carlsson och Gun-Marie Forsberg 
i. De tävlande släpptes iväg med 
ett mellanrum av 30 sekunder eller 
1 minut, men på grund av det låga 
antalet tävlande blev det ibland så 

mycket som 3 minuter emellan. 

Olika spårlängder
Första startande var Elsa Åker-
berg i klassen flickor 5-6 år, där 
hon var ensam startande. Därefter 
följde pojkar 5-6 år. Sedan var det 
tävlingens yngsta deltagares tur. 
Ella Forsberg var först ut i den 
gruppen, där åldern var upp till 4 
år, flickor först och sedan pojkar. 
300 meter var spåret som de följde. 
Sedan byttes spåret till 800 meter 
och åldern till 7-8 år, följt av de 
två äldre startande som skulle åka 
1000 metersspåret. Jag fick inga 
rapporter om föret, men det såg 
löst ut i spåren. Vallastället var 

allt annat än välbesökt. Väl i mål 
vart Emma Åhlander intervjuad 
av Torbjörn. Direkt efter målgång 
bjöds det på saft och bulla i utbyte 
mot nummerlappen. 

Våfflor
Som alltid bjöd Märta, Inger, 
Martin och Anita på nygräddade 
våfflor med sylt och glass inne 
i värmen på Hembygdsgården. 
När alla fått fika delades poka-
ler ut till alla tävlanden och de 
som deltagit i skidskolan fick 
även ett diplom med sig hem. 

Text & bild: Sara Östman

www.naturskyddsforeningen.se

Det gäller att ta i från start! Torbjörn Carlsson fixar spåren. Väntande på pokal och diplom.

Christina Carlsson och Gun-Marie Forsberg håller reda på starttiderna.
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Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, kök, förråd, samlingslokaler och Bygdetorget. Här spelas 
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser,  
arrangeras cafekvällar och modevisningar mm.

Här finns en stor sal som rymmer totalt 149 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. 
Även Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, 
ljud-anläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. Vi erbjuder också lokal för borgliga ceremonier.

Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakta i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift.

Bokning sker via kontakt med Marlene: 060-821 86 

Välkommen till Bygdegården

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
bygdegarden@ljustorp.se
Hemsida: ljustorpsbygdegard.se

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tors 9-12 tel 060-821 86 
bygdegarden@ljustorp.se
----------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg  
                      Svante Jansson  
Journummer: 072-705 79 43        

PERSONBILAR: 
med eller utan tillkopplad släpvagn;  

MAX 24 timmar. 
LASTBILAR:   

Endast lastning och lossning av  
produkter till och från Bygdegården, 

Ljustorp Handel eller övriga  
verksamheter på fastigheten.
SLÄPVAGNAR av alla slag: 
Endast lastning och lossning. 

I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från 
Bygdegårdsstyrelsen. Överträdelse 

beivras.
Bygdegårdsstyrelsen

Tel. 072-7057943, 070-3375307

PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS 

MARK Förtidsrösta till 

EU-parlamentsvalet

Tor: 22 maj 14:30-17:30

Fre: 23 maj 14:30-17:30

 

Valhall gänget i Ljustorp, Olle Liljemark, Benjamin 
Wänglund, Eddie Westin m.fl. har återigen gjort 

succé med sitt välorganiserade LAN på Bygdegår-
den. Vi ser fram emot fler av era arrangemang. Byg-
degårdsstyrlesen. Nästa lan kommer att anordnas 

på Påsklovet.
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…när alla Ljustorpare för-
hoppningsvis redan kan följa 
händelseutvecklingen live!? I 
skrivande stund pekar allt på 
att Bengt-Erik o co börjar gräva 
i morgon. Vi har flera duktiga 
och hjälpsamma leverantörer. 
Stavre Grus har redan laddat 
med några lass och E.on har 
också börjat leverera materiel. 
När detta nummer av Ljus-
torpsbladet nått sina läsare så 
bör det synas en hel del spår av 
ByMacken. 

Något som inte syns är allt arbete 
bakom. Arbetet har ändrat karak-
tär, roligare och intensivare. Många 
jobbar, men jag vill nämna vår ord-
förande Andreas Sjödin, som har 
en glödande telefon sedan en tid 
tillbaka. Vi kan rapportera från en 
stympad, men lyckad Familjedag: 
Undertecknad var med och beslu-
tade att ställa in årets Medelpad 
Classic Ski. Och när vi började pla-
nera familjedagen så kändes det 
skönt att inte vara så beroende av 
en riktig vinter. Men några dagar 
innan dagen D, så fick Affischerna 

tre tilläggslappar: ”Barn-
skidtävlingen flyttad till 
Hembygdsgården kl 11.” 
”Pimpeltävlingen inställd 
pga 2-3 dm snöslask på 
isen.” ” After Pimp utan 
Pimp. Anmäl dig så 
fort som möjligt!” Hem-
bygdsföreningen ställde 
upp med kort varsel och 
kunde, tillsammans med 
Ljustorps IF, rädda Barn-
skidtävlingen. 62 fest-
glada Ljustorpare och två 
duktiga trubadurer, Lina 
och Rikard, såg till att det 
blev en riktigt trevlig kväll på IP. 

Ekonomin
Till slut måste vi som vanligt säga 
något om ekonomin. Familjedagen 
var ett av alla ekonomispår och den 
gick plus. I samband med en styrel-
seutbildning dök det upp ytterligare 
ett alternativ: Inom ekonomiska 
föreningar är det vanligt med något 
som heter förlagslån, föreningen 
kan låna pengar av medlemmarna. 
Dessa lån fungerar normalt som 
långsiktiga penningplaceringar 

med ränta. Vårt behov är en buffert 
under byggtiden så vi gör tvärtom, 
vi vädjar om ett kortsiktigt lån utan 
ränta. Lånet är naturligtvis helt fri-
villigt och första tanken var riktade 
förfrågningar, men våra läromästare 
säger att i en ekonomisk förening 
så ska alla medlemmar behandlas 
lika, så vi kommer inom kort att gå 
ut med detta. Dyrare lösningar är 
banklån och/eller checkkredit men 
vi har förberett även detta.

För ByMacken Ljustorp Ekonomisk 
förening Torbjörn Carlsson

ByMacken, onödigt att skriva? Hoppas!

Hej igen!

Tiden går fort när man har roligt. Nu har jag varit på plats som projektledare för Dialog Mjäl-
lådalen i ett år. Det återstår ytterligare ett halvår innan det är dags för bokslut i projektet.  

Jag har sammanställt resultaten från sommarens brevlådeundersökning i Mjällådalen. För 
er som har glömt – Dialog Mjällådalen satte upp 3 brevlådor med frågor vid Sanna, Jäl-

liksbron och Petter Norbergsbron. Rapporten finns att ladda ner från Dialog Mjällådalens 
facebook-sida.  Kontakta mig om ni vill ha den i pappersform.

Den senaste tiden har ägnats åt kartor. För att få fram ett 
bra diskussionsunderlag arbetar jag med olika temakar-
tor: växter/djur, stigar, bostäder, verksamheter etc. Jag 

behöver Er hjälp med att mäta in mobiltäckningen i 
Mjällådalen! Hör av er till mig så berättar jag mer.

Glöm inte Dialog Mjällådalens facebooksida!  
På återseende!

Jenny Zimmerman Projektledare Leader Timråbygd Terminalvägen 30, 861 36 TIMRÅ  
Telefon: 073-270 13 02       jenny.zimmerman@leadertimra.se

Dialog Mjällådalen – vad händer i vår?

Tanken anlände under torsdagen 20/3.
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Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!
 

           Centern och Centerkvinnorna hade sina årsmöten i  
januari. De nyvalda styrelserna ser ut så här:

Centern
Ordf  Niklas Edén, v ordf Lennart Tjärnberg, sekr Arne Ögren,  

kassör Björn Andersson, Per Malmsberg, Johan Sjöström.

Centerkvinnorna
Ordf Ulla-Britt Ulander, v ordf  Inger Andersson, sekr Harriet Sällström,v sekr 

Ida Lindström, kassör Marie Lundberg, Anna Eriksson, Karin Westerlund.

Monicas Mode visar det nya vårmodet på månadsmötet torsdag 10 april på 
Bygdegården. 

Alla hjärtligt välkomna!

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
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Nu är Bymacken på gång!
Fredagen den 21 mars var det full aktivitet på gräsplanen

Snön som kom dagen före togs snabbt bort och grävarbetet 
kunde börja. Tanken väntade på sidan, reda att grävas ner.

Tvärs över båda infarterna grävs strömkabeln ner. Detta 
arbete startade redan på torsdagen.Från stiltje till full aktivitet.
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www.scaskog.com

ka
rm

in
ko

m
.s

e
Funderar du på att avverka? Är det kanske dags att röja eller behöver du gödsla din skog? 
Vill du bygga ny väg eller rusta upp en befi ntlig?

SCA erbjuder tjänster som täcker skogsägarens alla behov. Kontakta mig så berättar 
jag mer om vad jag kan hjälpa dig med i ditt skogsbruk.

Vilka planer har du för din skog?

Patrik Johansson

SCA Skog AB
Medelpads skogsförvaltning
851 88 Sundsvall

Besöksadress: Lokalkontoret vid Tunadals sågverk 
Tel 060-19 39 18
patrik.johansson.skog@sca.com
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Ljustorpsminnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bilden ger ett livligt och festligt intryck. En stor 
svensk flagga hänger på väggen mellan fönstren 
och två korslagda flaggor sitter på varje sida om 
fönstren. Det är kanske fem stycken servitriser som 
passar upp en publik som mest verkar vara militärer. 
De flesta stolar är olika så sommarrestaurangen är 
snabbt anordnad. Bilden togs våren 1919 av student-
beväringen Allan Jacobsson vid ingeniörstrupperna. 
Bilden klistrar han in i sitt album och skriver under 

”Kalas på risgrynsgröt efter en hård arbetsdag. Björ-
kom”. Allan tillhörde de trupper som myndigheterna 
satt in i Ljustorp för att främst återställa broarna 
över Ljustorpsån, vilka samtliga förstördes i vårflo-
den 1919. Bland de broar Allan jobbade med var Tun-
bron vid Järnläggdan, dvs en bit ifrån där dagens bro 
vid Tuna går. Albumet finns på Sundsvalls museum 
som vänligt ställt bilden till förfogande. (Vårfloden 
1919 skildras under Bildspel.) 

En del historia får man söka 
bland stenar och gamla kort en 
del finns där mitt ibland oss fast 
vi kanske inte alltid ser den. Så 
är det med Riibodarnas Missions-
hus som ligger i byn Rii fast inom 
Ljustorps gränser. Det är ingen 
genomfartsväg förbi huset utan 
man får åka vägen mot Aspen 
från Lögdö för att hitta fram till 
det välhållna huset. Missions-
förbundet byggde huset för sina 
sammankomster men sen har det 
byggts till för att rymma såväl 
skola som lärarbostad. Se vidare 
reportaget från oktober 2007. 
(Kommer i nästa nummer) 

Bild nr 20071028.

Bild nr 200709284998.
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VÄLKOMMEN IN!

ÖPPETTIDER 
Vardagar 10-18  

LUNCH 12.30-13.30 
060-539055 / 070-5204914 

Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk

Lördagen den 8 februari 
anordnade Bergeforsens SK 
tävlingar i form av Team 
Sportia Ungdomsmästerskap. 
Ljustors IF:s skidsektion var 
naturligtvis med.  

När Ljustorpstruppen anlände 
och skulle hämta ut sina num-
merlappar fick de beskedet att 
de inte var anmälda. Detta trots 
att Åsa Eriksson både anmält 
och fått det bekräftat. Som tur 
var fanns plats för alla att efter-
anmälas. Barnen var sugna på 
att åka. Lätt snöfall och någon 
enstaka minusgrad gjorde dagen 
trevlig. De yngre barnen åkte 
en kortare slinga och de större 
barnen åkte 800 meter. Strax 
efter målgång var det prisutdel-
ning, med medalj och gottepåse. 
 

Astrid Eriksson, Assar Edén, Emil Östman, Aron Edén, Emma Åhlander, Oskar 
Bergfors och Gustav Nordin.

 
Vill du att framti-
den ska vara ljus?

Släck lördag  
29 mars  

20.30-21.30 
 

wwf.se/earthhour

Team Sportia Ungdomsmästerskap

Text & bild: Sara Östman 
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Ljustorps Baptistförsamling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren är på väg 
Så ser vi hur våren kommer mer och mer även om det alltid blir lite bakslag när vintern inte vill ge sig helt. I 
församlingen ser vi fram emot en intressant vår med olika inslag där vi framför allt får stort fokus på mission. 
Församlingen har ju sedan flera år tillbaka stöttat mission både i Ukraina och i Rumänien. Från Ukraina fick vi 
besök redan den 10 januari av Sergei Poroknavets. Den 6 april i gudstjänsten kommer vi få en liten rapport av 
dem som var på besök i Rumänien när man besökte barnhemmet Caminul Felix och arbete där. Vi kommer 
senare lördagen den 12 april vara med om en missionskväll med Linn Nygren som besökt Väst Sahara i början 
av året och ge oss en bra bild och upplevelse av den resan. Vidare i maj närmare bestämt den 4:e får vi besök 
av missionären Bengt‐Åke Bengtsson som kommer att berätta om det som han arbetar med och inspirera oss 
för missionens viktiga sak. 

Vidare så ser vi fram emot det traditionsenliga valborgsmässofirandet vid Betelkapellet i Edsta den 30:e april. 
Vi startar med sång och musik i kapellet 19.00 då vi får lyssna till Prisma gospel. För att senare på kvällen 
vara samlade omkring den tända brasan och även se ett fyrverkeri.  

Kommande gudstjänster 

6 april kl. 11:00 Missionsgudstjänst 

12 april kl. 19:00    ”Livet i en öken” – Missionskväll, Linn Nygren berättar om sin 
vistelse i Västsahara. 

17 april Getsemaneafton 

30 april kl. 19:00 Valborgsmässofirande, prisma gospel medverkar. 

4 maj kl.11:00 Missionsgudstjänst, Bengt‐Åke Bengtsson. 

11 maj kl.11:00 Familjegudstjänst med Maria och Rune Vesterlund. 

17‐18 maj Besök av Samuel Erlebrandt. 

18 maj kl. 11:00 Gudstjänst med Samuel Erlebrandt. 

29 maj kl. 09:00 Gökotta på Lövbergsberget. 

 För eventuell förändring se predikoturer. 

www.ljustorpsbaptistforsamling.se 

Pg: 269356‐2 Bg: 5355‐1123 
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Aktiviteterna 
ligger nere,  

men vi önskar 
alla en  

GLAD PÅSK!

                          

Så har vi fått uppleva hur våren har kommit 
till vår del av landet ovanligt tidigt trots allt 
men vintern gjorde idag en comeback. Även 
om man kan säga att det gör ont när knoppar 
brister så vet vi att våren alltid kommer och 
en sak kan vi konstatera att vi nu ställer om 

tiden till sommartid nu i månadsskiftet.

Det vi nu ser fram emot är vårt sedvanlig 
valborgsfirande den 30 april med majbrasa 
och kaffe, korv och en del tävlingar som 

boll och pilkastning vid vår rökkåta i Mjällå. 
Välkomna!

Med varma vårhälsningar

Sven-Erik Karlsson

Ordförande

Mjällådalens byalag

                          

Varför inte ta en kvällsbastu 
med familjen? 

 
För mer information om flotten, bastu och stugan 

på bastuudden vänligen kontakta  
bokningsansvarig Kent Berg 070-218 80 69.  

Besök gärna vår hemsida  
www.bredsjon.dinstudio.se.

Bredsjön & Slättmons 
byalag

stå´scha  jäntan, flickan
stå´ta   stamma, högfärdig
stä   stanna tex ”stä blo´”
stä´cken  knäpper i lederna
stärve å´  dött
stö´ke-lö´rdan städ-lördag
stö´kit  ostädat, oordning
stö´pe   reda till en deg
stö´på  lita till
stö´tting  timmerkälke el. spark
súbbit  slaskit före tex snömodd
súppen  hunden
súrre   pratar på i ett kör
súr-ö´gd  röda, tårande ögon
svédtjen  svulten, uthungrig
svépe   missväxt pga skada

Våra dialektord, S 
Ur Bygd i förvandling, del III

Ås/Lagfors byalag
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Bygdetorget

Välkommen in!
bygdetorget@live.se Marlene tel: 82186 Sara tel: 0705592797

Gratis böcker!
Våra bokhyllor är överfulla, hjälp oss att minska 
antalet böcker. Det finns böcker i alla kategorier, 

även tidsskrifter. 

Freaky Friday
i samarbete med Lj. Baptistförsamling. Blandade aktiviteter  

till exempel lekar, spela spel, baka, sång mm.  
Varje träff  avslutas med fika.

Vi har öppet i 1 1/2  timme mellan
kl. 18.30- 20. Kom i tid, missa inte godishoppet!

Ålder: från förskoleklass 
Kostnadsfritt 
11/4, 2/5, 16/5

Klippning
Klippning 29 april 

Ring för tidsbokning 070-3375307

Seniorcafé Fredagar 10-12  
Alla är välkomna att fika  
även om man inte handlar

VÄLKOMNA!
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En gammal gård i Mjölsätt
Högt upp i Mjölsätt med 
fantastisk utsikt mot Löv-
bergsåsen på andra sidan 
dalen finns en gård, Mjölsätt 
1:11, som inte bara är väl-
bevarad utan den har fått 
behålla sin karaktär, när den 
mjukt anpassats till modernt 
leverne. 

Hemmanets byggnader fick sin 
nuvarande plats under andra 
halvan av 1800-talet då dåva-
rande ägaren, Isak Olof Staaf, 
flyttade gårdens byggnader från 
att ligga intill sockenvägen till 
nuvarande plats. Till vänster 
står den gamla bostadsbyggna-
den och till höger den nya, som 
byggdes runt 1910-12 i samband 
med att Isak Olof skulle ha en 
föderåbostad när Axel Boström 
övertog gården. Mitt emellan 
husen har grunden till det gamla 
stallet gjorts om till en trevlig 
uteplats. Gunnar och Inga-Britt 
Berglund köpte fastigheten 1991 
och har under 20 år skapat detta 
paradis. 

Varsam renovering
Gäststugan har fått behålla de 
nakna stockarna invändigt som 
fint förstärks av en harmonisk 
färgskala på de målade ytorna. 

Ovanför sängen skymtar den 
gamla bakugnens järnluckor. 
Den före detta föderåstugan har 
moderniserats med vatten och 
avlopp. I kammaren finns en 
vacker kakelugn, som renoverats 
och fortfarande är den centrala 
värmekällan, vilket den även var 
när huset byggdes. 

Orginaldetaljer
I det gamla bostadshuset bodde 
man i kök och kammare. Det 
är inte mycket som har föränd-
rats sedan 1800-talet. I ett av 
gammelgårdens rum finns en 

varpa som användes för att linda 
upp tråd inför vävning. Man 
skapade underlag för att göra 
varpen i vävstolen och mellan-
produkten, blev ett stort garn-
nystan, som kallas rumpa. En 
varpa fanns förr på nästan alla 
gårdar. Ansvaret för gården har 
hösten 2013 övertagits av nya 
ägare.

Text & Bild: Olof Ulander

Se fler bilder på hembygdsföreningens 
hemsida

http://www.ulander.com/ljustorp/

Det soliga läget gör det möjligt att driva fram 
vindruvor som Gunnar visar upp här.

Gunnar och Inga-Britt njuter vid sin uteplats. I bakgrunden syns gäststu-
gan som tidigare tjänstgjort som bagarstuga.
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Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

      

Boule  
Inomhus 

Skönsberg                                                                                           
onsdagar kl 12                                                                                          

 

Som vanligt kommer vi att annonsera i dagspressen om de 
olika aktiviteterna.  Är du inte medlem eller funderar du på 
att bli det? Besök vår hemsida på PRO Ljustorp eller ring Alice 
Berg på tel: 57 96 04 eller 070-229 47 03 så får du mer infor-
mation om verksamheten.

 

Det hände något konstigt med  
programmutskrivningen i år.!

 
Det är som vanligt Hembygdsdagen den 6 juli 
kl. 12.00 med Gudstjänst ute på gårdstunet,  

kören medverkar, servering. 
Välkommen.

 
Den 17 juli kl. 18,00 har vi slåttanna då vi 

slår gräset och gör fint vid hembygdsgården, 
sedan äter vi något gott.  

                                                                                       
Hembygdsföreningen önskar er en fin vår och 

sommar och hoppas att vi träffas!

Välkomna till våra arrangemang!

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se

070-6145464 
www.ulander.com/ljustorp/

Hembygdsföreningen 
i Ljustorp

MEDLEMSMÖTE
27/3 KL 13.00,  

obs torsdag Bygdegården i Ljustorp 
Per-Arne Frisk, socialnämndens ordförande i Timrå med-
verkar. Muntergökarna underhåller med sång och musik. 

Servering och lotteri

Butiken är full  
med Vårnyheter!

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

 ÄGGSEXA
 17/4 kl 18.00  Bygdegården i Ljustorp  

Middag med dans, pris 200:- per person   
Anmälan senast 30/3 till 060-579604, 060,83051 

Massor av plagg  
högst 100 kr

 TEATERRESA  
Döda Fallet 26/7 Garvsyra från Östersund framträ-

der. Ring 060-579604 för information    
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Anhörigcenter i Timrå 
- För dig!

Om din livssituation känns svår eller föränd-
rad, på grund av att någon i familjen eller i din 
vänkrets har drabbats av sjukdom. Eller om du 
vårdar en långvarit sjuk eller funktionshindrad 
anhörig hemma, då finns ett anhörig/närståen-
destöd att tillgå genom komunens anhörigcen-
ter. Det kan vara svårt och kännas jobbigt att ta 
kontakt, angående den som står en nära, men 
gör det! Det känns alltid bättre när man får dela 
sina funderingar och tankar med någon. 
Här finns vi!
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson finns i 
Centrumhuset och nås på telefonnummer 060-
163492. Anhörigcenters träfflokal finns på Köp-
mang. 27 (tillsammans med Yrkesakademin.)
Vi har måndagsträffar med olika aktiviteter mellan 
klockan 13-15. Programblad finns på lokalen och 
komunens webbsida www.timra.se, samt annon-
ser av aktiviteter i båda dagstidnigarna. 
Ansvarig för måndagsträffarna:
Christina Nordqvist
Telefon 073-275 13 01
christina.nordqvist@timra.se

 
Vi har 2 bussar att erbjuda 

-
 en med 19 platser och 

en med 22 platser
Dygnet runt

För bättre tillgänglighet

 

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström

060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Sjöströms Busstrafik
 Lagfors

Matjord

Kranbils- 
transporter

Sanna GruS
Öppom 124, 861 93  Ljustorp

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

 

Hyr ut din stuga eller gårdshus!
Visst är det kul att ta hand om gäster? Ännu mer kul 
om man tjänar pengar samtidigt...

Har du en stuga, rum eller gårdshus i bra skick, då har 
du alla förutsättningar för att göra just det!

Leader Timråbygd driver ett projekt som heter Lant-
nära boende i Timrå. Projektet har en egen stugförmed-
ling i Timrå kommun. Vi marknadsför ditt boende och 
hjälper dig att lägga ut det på Timrås egen turistportal, 
Visit Timra. Ring oss om du är intresserad. Ring också 
om du bara vill ha information. Du är jättevälkommen!

Kontakt och information: 
Rosetta Doré 
Leader TImråbygd 
072-55 65 655 
rosetta.dore@leadertimra.se 
www.lantnäraboende.se
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Friarvisa från Ljustorp
Vid SPF Höstsols surström-
mingsfest den 22 aug 2013 på 
Lögdö Bruk underhöll Söröje 
durspelare. En av medlem-
marna i spelmanslaget, 
Ulla-Britt Larsson Matfors, 
framförde Friarvisan från 
Ljustorp. Undertecknad tog 
fram telefonen och lyckades 
hitta en inspelningsfunktion 
och resultatet blev denna 
inspelning.

Ulla-Britt berättade sin historia 
om en sång från Ljustorp. Vid en 
midsommarfest i Stöde 1980 fick 
hon höra en sång av Ljustorps-
bon, Axel Lindfors (1921-1991) 
från Fuske, som också var med 
på festen. Ulla-Britt berättade 
att sången fastnade direkt och 
hon gick och sjöng den för sig 
själv. Senare kom hon att fram-
föra den på spelmansträffar 
och lärde ut den till andra. Den 
spreds snabbt och hon mötte den 
på många olika spelmansträf-

far och även på 
TV. Via bekanta 
har hon hört att 
den också sjöngs 
i svenskbygderna 
i USA. 

När nu sången 
skulle framföras 
i Lögdö påpekade 
Gunnar Höglund 
att cirkeln var 
sluten. Det var 
nämligen här som 
Axel en gång arbe-
tade som anställd 
på Båkab. (På 
hembygdsför. sida 
kan man lyssna 
på sången. Red.)

http://www.ulan-
der.com/ljustorp/

Text & bild:Olof 
Ulander
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Stor som liten,
gammal som ung.

Vi vårdar tanden i din mun.
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TEATER
I en sal på lasarettet

Torsdag 24 april kl 19.00 på  
Ljustorps Bygdegård 

Spelmannen och berättaren Thomas Andersson 
från Västerbottensteatern är tillbaka!  

Med sig har han skådespelaren  
Ellenor Lindgren. 

Biljettpris: 250/200 kr inkl fika 
Biljetter: Tel 060-82240 

 
Arrangör: Timrå RTF i samarbete med Ljustorps HBF

Stickcafé i Fuske!
Stickcaféet startade under 
våren 2013 på uppmaning av 
Gullwie Nygren som hade 
fått en idé om att vi skulle 
sticka barnkläder till de mest 
utsatta barnen i Ukraina. 

Efter inbjudan till grannarna i 
byn samlades alla intresserade 
på EAB:s kontor varje måndag 
kväll. I september 2013 åkte 

Gullwie och hennes man Leif m 
fl med på en resa till Ukraina 
med en hjälpsändning för att bl 
a överlämna våra stickade barn-
kläder. 

Träffarna fortsätter
Eftersom intresset för måndag-
kvällarnas stickning inte upp-
hörde efter resan till Ukraina 
så fortsätter vi att träffas för att 
handarbeta, nu för eget bruk, 

och avhandla 
diverse sam-
t a l s ä m n e n , 
tankar och 
ideér. Till 
stickors klang, 
v i r k n å l e n s 
klingande eller 
synålens tysta 
ljud umgås 
vi under fli-
tigt handar-
betande. Om 
någon kör fast, 
behöver låna 

en sticka eller få ett tips finns 
alltid hjälp att få. 

Studiebesök
Under hösten/vintern samlades 
vi för att göra ett studiebesök till 
Josefinas garn i Kovland. Vi var 
ca 10 personer som shoppade loss 
och blev bjudna på fika i mysig 
miljö. Planer smids för ytterli-
gare besök under våren.
Idag är vi ungefär 10 -15 kvinnor 
i olika åldrar som träffas varje 
måndag kväll och dörrarna står 
alltid öppna för nya deltagare.

Text: Siv Nordin

Ingen av oss som var 
med från starten år 
1994 kunde tro att vi 
skulle driva den fri-
villiga brandkåren så 
länge att vi skulle få fira 
20 års jubileum. Men 
nu är det ett faktum 
och mycket har hänt, 
nästan ett par hundra 
larm under dessa år. 
Det är mest under 
senare år som det hänt 
en hel del när det gäller 
det materiella. Vi är 
numera utlarmade via 
sms och inte med per-
sonsökare som tidigare. 
År 2010 fick även en 
nyare släckbil samt en 
del ny utrustning som 
vi är glada över. Nyare 
larmställ har vi också 
blivit tilldelade, så vi 
känner oss väl rustade 

inför framtiden. Under 
2013 har vi utbil-
dats i HLR, hjärt och 
lungräddning och har 
nu också en hjärtstar-
tare i vår räddningsbil, 
så vi larmas nu även 
på denna typ av larm
.                               Vi vill 
nu passa på och tacka, 
försäkringsbolag, före-
tagare samt privat-
personer som på olika 
sätt bidragit till att vi 
under 20 år har kunnat 
driva Ljustorps frivil-
liga brandkår vidare.

För Ljustorps frivilliga 
brandkår

Lars-Göran Frölander  
samt   Eskil Söderlund

Ljustorps frivilliga brandkår 20 år   
 2/5- 1994 - 2/5- 2014
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Våga     Vara        Vår        Vacker

Birsta Cupolen              BIRSTA Tel. 52 52 55 
www.harlinjen.nu 

Maggan, Mickis, Annica, Pernilla och  Maria

  

Köp  
öronljus!

Jag har 
Linnex  

linniment.

 Liselotte Andersson, dipl. & cert. massageterapeut 
Mobil: 070-266 89 81

Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se 

Jag masserar i Ljustorp  
1 ggr/månad, boka tid!

Mobila massören! 

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.

Har för det mesta ett glatt humör 
Humana priser  F-skatt finnes

Ring för förslag 
070-365 09 16

Maria jobbar 
både i Timrå och 

Cupolen. 
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Gör så här
1. Påskens sötaste cupcakes
Sätt ugnen på 175 grader.
2. Vispa ägg och socker vitt och riktigt 
pösigt.
3. Mixa nötterna till pulver i hushållsmixer 
med kniv, eller mal i kvarn.
4. Blanda nötter, vetemjöl och bakpulver och 
vänd ner i äggsmeten.
5. Rör i mjölken.
6. Placera ut stora pappersformar i en muf-
finsplåt och fyll formarna till 2/3 med smet.
7. Grädda i mitten av ugnen i cirka 15 minu-
ter. Prova med en sticka, de ska inte vara 
kladdiga.

8. Låt svalna.
9. Frossting
Vispa nutella, florsocker, kakao, vaniljsocker 
och philadelphiaost krämigt.
10. Rör ner kaffet.
11. Bred frostingen över cupcakesen.
12. Fågelbo
Pressa mandelmassan/marsipanen genom en 
vitlökspress.
13. Forma trådarna till små fågelbon på 
toppen av frostingen.
14. Lägg ett par chokladägg i varje fågelbo.

Receptet är hämtat från Recept.nu

Ingredienser
Påskens sötaste cupcakes
2 st ekologiska ägg 
2 dl strösocker 
100 g hasselnötter 
1.5 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
0.75 dl mjölk 
Frosting
1 dl nutella 
4 dl florsocker 
4 msk kakao 
2 tsk vaniljsocker 
150 g Philadelphiaost 
1 msk kaffe 
Fågelbo
400 g mandelmassa eller marsipan 
12-24 små chokladägg (smågodis)

Tips
Receptet ger 12 stora cupcakes.

Påskens sötaste cupcakes
Leilas Lindholms smarriga hasselnötscupcakes med nutellafrosting 

blir extra fina med små fågelbon av marsipan på toppen!

Ugn: 175°C

Bild TV4
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MÖT FRAMTIDEN,  
UPPKOPPLAT MEN  
AVKOPPLAT

a
cc

id
en

s.
se

Röda Korset Ljustorp
Åke och Karin Wiberg 

tolkar  
Dan Andersson  
i dikt och ton.  
Ons 2/4 kl.19  

Ljustorps Bygdegård
Tårtbuffé

Entré 100:- 
Välkommen!
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Aktiviteter  i Ljustorp April - Maj
 April
    Ons 2 kl 19.00
 Musikkväll
 Bygdegården
 Lj. Röda Kors

    Sön 6 kl. 11.00
 Missionsgudstjänst 
 Betel
 Baptistförsamlingen

    Tors 10 kl 
 Modevisning
 Bygdegården
 Centerkvinnorna

     Fre 11 kl. 18.30-20.00   
 Freaky friday  
 Bygdetorget 
 Baptistförsamlingen

    Lör 12 kl. 19.00
 Missionskväll  
 Betel
 Baptistförsamlingen

    Sön 13 kl. 11.00 
 Högmässa   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tors 17  kl. 09.00 
 Påskspel   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tors 17 kl. 
 Getsemeneafton  
 Betel
 Baptistförsamlingen

    Tors 17 kl 18.00
 Äggsexa
 Bygdegården
 PRO

    Fre 18  kl. 18.00 
 Långfredagsgudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 20 kl. 11.00 
 Påskdagsmässa  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Mån 21 kl
 LAN
 Bygdegården
 Valhall

     Mån 21  kl. 12.00 
 Gudstjänst   
 Riibodarnas missionshus 
 Ljustorps församling

    Tis 22 kl
 LAN
 Bygdegården
 Valhall

    Tis 22 kl
 LAN
 Bygdegården
 Valhall

    Ons 23  kl. 12.00 
 Mitt pådagenträff  
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Tors 24 kl 19.00
 Teater
 Bygdegården
 Timrå RTF

    Tis 29 kl. 8-18  
 Klippning
 Bygdetorget
 Bygdetorget

    Ons 30 kl. 19.00
 Valborgsfirande  
 Betel
 Baptistförsamlingen  

    Ons 30 kl. 
 Valborgsfirande  
 Rökkåtan Mjällå  
 Mjällådalens byalag
Maj

     Fre 2 kl. 18.30-20.00   
 Freaky friday  
 Bygdetorget 
 Baptistförsamlingen     

    Sön 4  kl. 11.00 
 Gudstjänst   
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 4 kl. 11.00
 Missionsgudstjänst 
 Betel
 Baptistförsamlingen

    Ons 7 kl 18.30
 Solel/solcellinfo
 Bygdegården
 Ideell entreprenör  

    Sön 11  kl. 11.00 
 Familjegudstjänst  
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

12/5 Stoppdatum

    Ons 14  kl. 19.00 
 Hela kyrkan sjunger 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

     Fre 16 kl. 18.30-20.00   
 Freaky friday  
 Bygdetorget 
 Baptistförsamlingen

    Sön 18 kl. 11.00
 Gudstjänst   
 Betel
 Baptistförsamlingen

23/5 Nästa Ljustorpsblad

Regelbunden verksamhet    
   
    Mån kl. 10-12     
 Öppet kyrkis  
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Tis kl. 18-19   
 Innebandy   
 Gymnastiksalen 
 Ljustorps IF  

    Ons kl. 11 
 Boule    
 Skönsberg 
 PRO

        Fre kl. 10-12  
 Seniorcafé 
 Bygdetorget 
 Bygdetorget         
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STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14  

070-351 27 10

 

Martins service
VVS 

PELLETS
VÄRMEPUMPAR 
070-673 06 09

 
Skivor och övriga trävaror till bra 

priser.  
SP-fönster 

Tryckimpregnerat

Öppettider
Mån-Fre  7-17

Terminalvägen 6  
861 36 Timrå  

Tel: 060-571050

Bilrutor och 
stenskottslagning

Öppet må-to 7-17 fr 7-16
Terminalvägen 6, Timrå
Telefon 57 64 20 

Ryds Glas
i Timrå AB
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Telefonnummer
Service
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Idrottsföreningen  060-821 86 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 072-7057943
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67 
Kanotuthyrning  
Lj. Bygdegård  0730-944 944
Kanontuth. Bredsjön 070-218 80 69
Bokning bastu-udden 070-218 80 69
Tomat-Ås   060-810 50
Mjällådalens rök-kåta 060- 612287
Butik brorannasdotter 070-298 31 84

Skola/Barnomsorg 
Ljustorps skola   060-16 34 52 
Sjukanmälan Lj. Skola  060-16 34 52 
Fritids    060-16 34 68 
Skolsköterskan Lj. skola 073-274 84 56 
Ala skola   060-414 20 
Sjukanmälan Ala  073-077 71 58 
Sörberge skola  060-16 32 37 
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  060-16 34 69

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage) 070-325 76 90
Ljustorps Taxi  070-547 14 14
    070-247 14 14
Din Tur, kundtjänst 0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus 060-400 73
Vårdcentral Söråker  060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-45 04 50
Försäkringskassa   0771-52 45 24
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen 060-59 57 20
Lantbrevbärare Timrå  010-436 64 19 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  114 14
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20

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

Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14. 

Bygdetorget 
”Öppet” skylt.

Ljustorps information
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Ljustorps Trädgård
Våren är här!

Nu planterar vi penseér 
och pelargonier i våra 

växthus!

Tulpanbuketter! 

Baptistförsamlingen 
Benritz Motor
Butik Annasdotter
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dialog Mjällådalen
EAB Norrland
GPS i naturturism
Hofmann tandläkare 
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Ideell entreprenör 

Lantnära boende 
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B 
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop

Naturskyddsföreningen
PN Montage
Ryds Glas i Timrå
Röda Korset Ljustorp
Sanna Grus
SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Timrå RTF 
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren
 

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

Tel: 820 49 Öppet: Vard: 10-17 Lör: 10- 14

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


