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ALLMÄN TF{FORMÄTIONI

'\,/^\r/-'\,/tv'\

Föreningens
Postgiro 86 11 24 - 6
Bankkonto 783 1 - lt r 12096

(Fö reningsspa rban ken)

Lena Liljemarl\ 822 22

e-mail: lovberg@algonet.se

STOPPT}ATT]M!!
Är fortfarande tacksam om iag fiir

in ERA bidrag lagomt till
stoppdatumet.

Hanteringen blir liksom mycket
enklare då...

ADRESSEN TILL "RED'O:
Marianne Persson
Björkom 3154,860 33 BERGEFORSEN
OOO - SZS 23, t24 23, ot1 - 54 824 99. FAX 060 - 823 23 (RING fÖnntl
IIIT SKICKAR NI /42l- f NMLL HA MED I TIDNINGEN.............

HÄsrA rrDlrrlrc sro?? oclt tlrsr{rcr{
Nr 3 7 mai 23 mai
N{r4 giuli zsjuli

Medlemsavgifter för 1999

Enskild 50:-
Familj, fiiretag, fiirening 75:-
Insatsmedlem betalar 100:-, vilket är en engångssumma, + att den är personlig'; sen även

årlig medlemsavgift.
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 nummer.

OBS.. AIla Ljustorpsbor får den gratis, men känner ni någon "emigrant" som skulle Yara

intresserad så tipsa gärna.

AI§I{O|{SKOSTI§AI}ER ftir 1999

exkl. moms inkl. moms
Hel A4
IIz A4
LIl A4
Radannons

A IV N O N S A B O N I,{ E IW AG,STO§ T N A D E R

2.400:-
1.200:-

600:-

AI{IYON SA B OT{I{ E h{ AI§G S KO STI{AD E R
rÖN LJUSTORPS FOREI\INGAR

Hel A4
u2 A4
LI1 A4

2.000:-
1.000:-

500:-

2.500:-
1.250:-

625:-



Li ustorp s By utv eckling
ekonomisk fnrening

Inbjuder alla intresserade till program med:

Tghtgf ( ett litet smakprov av skolans dramagrupp )

Söndagen den 18 april
Plats // Bygdegården Ljustorp //

Program

Kl. 13.00
. Landsbygdsprogram, Utvecklingen går vidare

o Underhåltning ( tokalaförmågor), Kaffe

Kallelse fitl ordinarie årsstämma:

Söndagen den 18 april Plats llBygdegården Ljustorp //

Kl. 15.00
. Årsmötesftirhandlingar

Motioner ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senastl4 dagar fore stElmman och kan

skickas till Ordf, Erland Nordström, Lövberg 3630, Ljustorp'
Förslag som kan underlätta valberedningens arbete kan lämnas till Magnus Isaksson tel

82222, Kjell Sjödin tel 82031, Tina Tjarnberg tel 80186 tel, Håkan Lindstrom tel
82136 eller Per MalmsbergtelS233T

Valkommen

Styrelsen

Ljustorps Byutveckling Ek. forening Postgiro-nr. 861124 - 6 FB - konto 7831 11 12096

Lövberg 3630
860 33 Bergeforsen Tel060-82319 Org. Nummer. 769600 -9476



Bvedesården i Liustorp

Behöver mer aktiviteter fiir att hoten ska undanröjas.
Bygdegårdesgruppen bildades under 1998 och träffats regelbundet sedan dess. Vi har ännu
inte funnit någon lösning, vi behöver mer ide6r och intresse från folket i byn.
Bygdegårdesgruppen som i dag består av:

Christer l\yman
Elvy Dahlin
UtrikÅtrtin
Lena Gröning
Kjell Smedman
Inger Andersson
Kjell Forsström
Erland Nlordström

82L 88
s8 10 98

820 96

820 38

840 16

820 74
830 51

823 19

Vi vädjar till Ljustorpsborna att skapa intresse kring aktiviteter i bygdegården.
Du som är intresserad av att fylla bygdegården med olika aktiviteter..
Du som har id6er..
Du som är intresserad av att vara med i ett programråd..
Du som har synpunkter eller frågor kring ovanstående och bygdegårdens framtid.
Ring någon av oss!

Bygdegårdsgruppen
enl. uppdrag
Erland l\ordström

Beträffande bygdegårdeshyrorna för 1999, så

är de gynnsamma, fiör att kunna fylla huset med
aktiviteter.

fiireningar i Lj sstorp.
Årshyra (inkl. stora salen en gång) 800:-
Stora salen nästfiiljande gånger 200:-
Lilla salen och andra smä
grupprum på övervåningen gratis

Pfiyflt4. & föreningaf som intq betalar årsavsirt
Stora salen inkl. Iilla och kök 600:-

[,',öretag gch kom.r{rsrsiella qrrangemang
Stora salen inkl. lilla och kök 800:-

Bokning görs på telefon 16 31 81 I 16 33 76



AI{TLIGEN DANS

Fredag
2I.00

Ljustorps

26 mars
r 01.00
Bygdegård

NiI§-1[llpe§
Anmäl senast 24 mars till:

Sven Lindh 802 46
Doris Elfström 823 11

VÅR I SIKTE
Det befyder att vi kan vistas utomhus igen,

och intresset fiir det sorn snart skall sås

och planteras vaknar. Vi kan erbjuda en

cirkel i trädgårdsskötsel. Funderar Du på

att ta jägarexamen ftire älgiakten är det
hög tid att börja nu.

Vi erbjuder också:
* Data gruncl

't flata fortsättning
'k Läsecirklar

* Släktforskning
* Matlagning för män

* Keramik
Och rnycket mera

Eller om l{i är en grupp som önskar lära
Er något speciellt, kom tilt oss med fiirslag
Etsie 58 04 66 Insrid 58 11 25

&nuåuer Er{S

En afl?ir med personlig service

För att få plats med vårens nyheter säljes
vinterns klärler med 50 - 70"^ rabatt.
Resterande vinterstövlar under halva

p riset

OBS!
Inlämningsställe för kemtvätt

PEI\SIONÄNSRABATT

VÄTKOMMEN!
Köprnangatan 47 . Tel & Fax: 58 07 80

Oppet Yard 10-18 . Lörd L0-14

F-I-Irrrr

I Innehavaren av denna talong erhåller

I 100:- rabatt vid inköp fiir minst 500:-

I hos Monicas t.o.m.31 mars 1999

I

I

I I\amn3......................o...........(..................o.o.r.....

Vedt rilnspo rter utfö res

fixar Du vedeil...
fixar Jag transporter...

rueif l§fpa,ra.

Leveransen sker
befydligt

snabbare än
med detta
"fordon"

823 10

010 254 39 61



H av a dsty r else ns v er k s amh ets b er littels e

för 1998
Under året har gst. protokollfirda möten hållits.
Det ekonomisko arbetet hor under året ej gett det
resnfiat som bndgeterades fdr verksomhetsåret,
detto på grund av dålig omsdttning. Vad detta
beror på kan vi endast speftulera i, vögarbeten
och det usla vädret ör tönkharn orsaken Detta
har giort afi verksamhetsåret gått med underskott,
vilket sgrelsen ser mycket allvarligt p,&
Ndr det gäller styrclsens övriga verksamheter så
har dom vorit völhesökto och som vi hoppas en
trevlig somvaro lör deltagorno.
En stöne omhyggnation av IP har påbörjats och
berilhnos bli klar till Imaj, det blir en ny entrö till
sert ering, hastu, .föoåd och pannrum, detta hopp-
as pi skall höja trtvseln fiir våra medlemmilr.

rÅCK
till allo som så hölngivet jobbat fir Ljustorps IF.
I övrigt hänusas till de otika sektionernas-verk-
samhetsberdttelser samt ekonomiska redovisnin g.

PIMPELTÅVLINGEN

Trots det gråmulird vildret kom
hra med folk till pimpeltövlingen
i Riiie den 6/3, Med spade och
hor tog man §rg igenom snö och
is.fiir att ta hem fiirsta prts.
För lljiirkom-L.övberg d*g östen
lYiksell upp en Iirre på 4J§0g.
På andra plnts kom Edsåh€t -
Frötuna dör det var Marcus
llergfors somlick en på I6§09.
Fisken yilte tydligen inte noppa
denna dog, fiir mer itn så blev
det ints

Gul lott ,tr.6§ ej uthflmtad
vinst=Iicklanrya.

,,-k *,{c4r;iru

'airr;;irr, Zofrr r ru;-

Aktiv unli'" ioå' loo:-
rA I t

LJustorps Id iottsftirenlng
Mellbere 3107
860 33 BERCEFORSEN

Kansll-Idrottsplats
TeUFax. 060-82l 86
Tel.tid 08.00 - 12.00

,,4$$-

5LÄT{O INTE DINA
GATNLA 5AKER

vi ;rturrero'olt ord'a en oukllon e[a. lopprno.ltnqd

Ljustorps IF tqr tqcksornt
emot ollt:

tnö[r!er, porslin,
prydnqdssokef, leksoker

orn nl hor n6gor rgm nr vrl sk&rko os§, kar nr lirnno det
pt LJuslorpr IF.

Eller. ring så korrprer vl och hämlort
Tel: 82t 86 Konslfet

83O 67 &ntult
20 I5 Anndrlll



RödaKorset Ljustorp

BARNOLYCKSFALLSKURS Grund)
Söndag 18 april 9.30-16.00 Församlingshemmet

RK-litrare: Gun-Britt Ldöfros Intesiwårdsavd. Sundwalls sjukhus

Anmätan: Lillian Tel: 83015 Avgiffi 100 kr (inkl lunch + kursbok)
Fortsättningskurs: Hösten -99

Prggram i B,I,gdegården 1999

MUSTKCAFE
Gunilla Molin, Stig Lindholm

STOMPERS
Moa fuidersson m.fl

Söndag ?lmars

Lördag zt aus. SURSTRÖVIWUNGSDANS kl 1e

Musik: MEDVIND

Måndag 20/9 MODEVISNING

kt ll .00 -20.00

Entr6: 50 kr

kl 19
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PETERS EL.MONTAGE
Bredsjön

Erbjuder dessa produkter till fiirsäljning (och ev. montage)

Mjukviirmefrån LVI
Vegetabilis kt olj efyllda
elradiatorer och hand-

dukstorkar.

Ger en jämn och skön
värme, som både blom-

mor och människor
trivs i.

2 års garanti

,.)

Ring fiir information och pris
gärna kvällstid

845 03
010-2 46 64 90
010-662 04 22

GOLV TTLL BRA PRISER!

AIIa typer av golvmaterial:

Linoleum
PIast
Textil
Trägolv
Cork-O-Plast
VåtrumsYäggar

Golvslipning utftires
Uthyrning av golvslip
Gångmattor
Balkongl altanmattor

H*],fiffi§FiTrry*l

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

Terminalvägen 61 861 36 TIMRÅ
Tel. 57 50 88, 010-333 91 84, Fax 57 31 60

Öppet månd r fred 9.30 r 18.00
7
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Ih[SAT{DARE

Lj ustorps Hästftireni ng
har en lädersömnadskurs

påG
Här i Ljustorp!!

10 r 11 april
kostnad 400t-1 inkl mat

och visst material
År Du intressqrud?

Endast ett fåtal platser
kvar..

Ring Marianne
823 23,824 23

AUKTIOI{..
På en auktion avbröt sig plötsligt
fiirrä ttaren och ropade:
- Här är en man som tappat sin plånbolt
med 100 000 kronor i. Han erbjuder den

ärlige upphittaren 10 000 kronor i
hittelön.
Då hördes en röst ur publiken:
- Jag erbjuder 15 000 kronor!!

ä()KlK )K)K)KlK )K),K ),K ä( )K)i(ä(ä( ä+ä(ä( il(ä(ä(
)i(i[rn;incÅRr]sDAx........ rk

I[ Vråndag LZ april (v15) 19.00 på Bygdegården,;ii/l\

;lt startar en odlarcirkel, Iedd av UIIa Laggren )K
ä( (Tunbodarnas Ekotogiska Odting)"

?ii Vi börjar med en enklare träff där alla
?il irtresserade kan komma och framfiira
§4 

tttlr vur

i) ti"skemåI.

;ii Många aY oss är ju "småotllare" men

rlz
4\
sla4\
§asina Il:4\

kanske
rlz--4\
rlz--4\

)i(fycker att det inte går så bra.
ä( Tips, råd och id6er kornmer att

Iii nrgla under dessa träffar..
4\
rlr

;il Hj ärtligt välkom men
rlz/t\
:la )14.7r{ 4\
:lz :lz :l,z :la:la:te >14 Sta >lZ.:la Sta:ta:ta Sa 5la Sa Sa >ta Sra 5[:lz71( 7§ 7§ 7§ 7§ Z( 7ts 7§ 7t§ 71§ 71§ 71( 71( 7t§ Z§ 7ts Z§ 7t§ 7r( 7r( 7r§

vÄr FÖRPACKAD.,
Fru Perssons undulat har flugit bort och
hittelön utlovas till upphittaren. Snart ringer
en liten pojke på döt'r'en. Han bär på en katt.
Fru Persson:
- Men lille vän, det var en undulat som kom
bort, inte en katt.
r Fågeln ligger inuti, säger gossen och räcker
fram katten.
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$trusqtrN
MJÄLLÅI}ALENS BYALAG

§

Röjning av f?ibodstigar och kyrkstigar har
fortgått ända fram till dess snön satte stopp fiir allt arbete. Nu tar "röjarna" en paus
men vi hoppas att de kan återuppta sitt arbete till våren igen. Norrut har de nästan
kommit upp till gränsen emot Ångermanland och Härnösandskommun, vilket
innebär att byalaget har diskuterat med Timrå kommun om hur kommunen tycker att
byalaget ska gå vidare med sitt stigprojekt. Timrå kommun sa att de gärna ställer upp
vid en träff med Härnösands kommun liir att prata om ett samarbete över gränsen.

Kommunrepresentanter från Timrå och Härnösands kommuner har träffat
representanter fiir Mjällådalens byalag fiir att prata om byggandet av den tredje
bron, som kommer att ligga på Härnösands sida, och om fortsättning på stigarna upp
mot Västanåfallet.

,!i.^

Man var överens om att ur turistsynpunkt är det en mycket god satsning att fortsätta
med stigarna som kan gagna såväl liskare som vandrare utefter den vackra
Mjällådaten.

I fiirsta hand ska den tredje bron fiirdigställs med bistånd från Härnösands och
senare ska man få till en arbetsgrupp där byalaget samarbetar med Västanåfallet fiir
att göra området attraktivt fiir turister med att ta fram den unika kulturmiljö som
finns i dalgången.

Berndt Laggren
ordltirande

Mjällådalens byalag
mars kI. L2.00.
Program: Arnold Thunström berättar om hur det var fiirr i tiden i Mjällådalen.
Barnen åker släde eller rider islandshästar under tiden. Sen ftiljer fika och
å rsm ötesfii rh a nd lin ga r.

Långfredagen den 2 april kl. 12.00 ordnar byalaget nimneltävlins på Rotensjön.

har årsmöte på caf6 Krubban vid Västanåfallet söndagen den 2l

d

KROPPSKONITAKT..
- Jag fryser alltid om fiitterna på natten, för de
sticker utanfiir sängkanten.
- Men varfiir drar du inte in dem under täcket
igen?
- Aldrig i livet attjag vill ha de kalla
otäckingarna i min säng.

MODERNITETER..
Arkivskåp är en möbel där papper
kommer bort i alfabetisk ordning.

NASTAI\ KLAR..
- f{å Lisa, har du äntligen fått på dig
skorna?
- Jadå, alla utom en. g



Hejsan !

Mitt namn iir Cecilia Sjödin. Sedan den 23 januari kan jag och min familj (bestående
av sambo Lars-Ove samt barnen Nathalie 6 år, Ida och Jonathan 4 år) med stolthet
kalla oss Bredsjö-bor.

Under inskolningen av barnen på Ljustorps dagis räffade jag en dag Marianne
Persson. Eftersom jag liist i Ljustorpsbladet att hon också hm willingar dök jag på
henne direkt och fick dessutom tillftille att berömma henne ftir en mycket trevlig
tidning som hon säkerligen lägger ner mycket mbete på.
Hursomhelst så undrade Marianne om jag kunde skriva n@arader om hur det tir att
vara nyinflyttad har och det tänkte jag alltså försöka göra nu.

Det var i oktober ftirra året som jag och Lars-Ove såg annonsen i Sundsvalls
Tidning: "Stiljes: mindre jordbruk Bredsjön".
"Tj4" ttukte vi. "Vi kan ju alltid åka och titta''. Vi har liinge velat flytta ut på landet.
Sagt och giort, vi åkte från vår lägenhet i Granlo en ruggig höstdag och jag minns att
jag tankte " lir vi aldrig framme snart ?" Mäklaren soriLskulle visa oss stället var lite
fdrsenad så vi tittade oss omkring sjtilva ett slag. Det ftirsta jag såg var stallet. Det
ft)rsta Lars-Ove såg var verkstaden ! Niir mtiklaren visat oss runt och vi var på väg
hem, må Ni tro att tankarna malde. Niir vi kom till Ljustorp hade vi besttimt oss.

Bredsjön niista !!
Sedan gick det fort. Lägenheten såildes, dagisplats till barnen ordnades och julen kom
och gick visst någonstans trots flyttkartonger, bamen fyllde år (ajjamen, alla tre
fyller naturligtvis ar i januari !!) och vips så var det den 23 januari och flyttlasset
skulle gå ! Det bör kanske nämnas att barnen var om möjligt iin mer eld och lågor
över flytten åin vi.

Visst fanns det personer i vår omgivning som var vtildigt be§mrade över att vi
skulle flytta så långt bort (!). Hade vi ttinkt på hur langt vi skulle få till
jobbet ? Insåg vi verkligen hur mycket jobb vi skulle fä med hus och uthus?
Tack och lov lyssnade vi inte på dessa olyckskorpar !

Nåir vi så kommit på plats var vädrets makter inte direkt på vår sida ! Minus 34
grader och eldningsforbud i kakelugnarna giorde att vatfiret frös både en, två och tre
ganger (vi duschade med hjtitp av I ll2-liters pet-flaskor) bilama kranglade och gick
sönder m.m. Men det som inte dodar, det härdar !

Vi tivs jattebra hiir och den friimsta anledningen till det är våra helt underbara
grannar !

Sven och Siv Eriksson, till exempel, som skottat åt oss, givit oss prima ved att elda i
vedspisen med, bjudit på hembakat bröd samt mycke! mycket mer !

Göran och Katharina Andersson som hjälpt oss med skottning, tinat vattnet med
mera, med mera !

Som grädde på moset har våra niirmsta grannar, Pålle och Jessica hjtilpt oss med
diverse rörmokeri. Deras barn, Emma och Tom, leker mycket med Nathalie och
dtirigenom saknar hon inte sina kompisar i stan så mycket.

10



Eff stort tack till Er alla ! Vi hade aldrig kunnat drömma om att vi skulle bli så varmt
mottagna!

Vi håller som biist på att renovera kOket ftir att göra det till det stora bondkök vi
alltid dromt om. Vidare kommer vi att tapetsera och måla lite håir och diir för att
sätta vår prägel på huset. Vi vill också utöka vår djurbesättrring frfur de fem höns vi
har i dag till en katt, en Nordsvenslq kanske någon gris och en kanin. Förresten, iir
det nägon som söker foderviird till en Nordsvensk så såig till !

Vi väntar nu med iver på vfuen och sommaren för att fä se hur det ser ut håir då!
Tänk att bara bo cirka 300 meter fran badplatsen!

Som jag redan skrivit så trivs vi jättebra htir ! För oss och framftirallt ftir barnen har
flytten hit verkligen varit ett lyft!

Ån en gång tack till våra fina grannar ! ! !! ! !! !! !! !

Med vrinlig hdlsning

Cecilia Sjödin

BYGDEcÅnoaRNAS FRAMTTD...

Bygdegårdarnas Riksliirbund har haft konferenser på flera platser i Sverige under vintern.
Vi var med; Erland Nordström och Christer Nyman, i Garpenberg, en gruv- och bruksort i Dalarna.
Konferensens tema var:
ombvegnad / moderniserine av Bvgdeeårdar fiir framtida behov.

Bygdegårdarna fiir dans och bio är fiirbi.
Vi rnåste anpassa rummen Itir aktiviteter.

Framtidens behov kan vara:
- Samlingspunkt fiir alla
- "Dropp-in" fiir 0 - 90
- Caf6 - restaurang möjligheter
- Data - IT centra
- Kontorsseryice i bygden
- Aktivitetshörna fiir barn och ungdorn
- Föreningsmöten
- Kommundelens Resurscentra och samlingsplats fiir alla samhällsfunktioner som t.ex.
Hemtjänst, Distriktsköterska, Fotvård mm.

eP:t,/Åf\rD OCIJ cUZtSfeS- 11



Till medlemmar i alla Ljustorps Byalag (byutvecklingen inräknat)
Iämnas l0o/o rabatt på utförda arbeten

hos

BANGLINGS TAPET SERARVERKSTAD
Bängling Hässjö Söråker (bredvid Bloms Bitskrot)

rnnehavare: Inger Ekholm, Bängling 4249, 860 3s söråker.
Tel 060-430 30

Öppnar 3 mars 1999
Verksamhet: Renovering av stoppade möbler och bilklädslar.
Försäljning av renoverade möbler, tyger, polyeter och övrigt

tapetserarmaterial.
Vid omklädning av möbler används naturmaterial som tagel.

Renovering av bilinredningar, kapellr fficr moped och skoterdynor.
Sömnad av gardiner, lampskärmar, kuddar, lösa sittdynor till stolar,

pölar, samt polyeter till madrasser i udda mått.

Ett varmt och innerligt Tack titl alla våra trogna kunder som har stöttat oss
under de år som vi har drivit macken. Vi vill ocliså tacka fiir alla fina blommor
som vi ficlq dels till jul och även de blommor vi fick när vi lade ner vår rörelse.
Det är aldrig roligt att komma till insikt med att saker och ting inte riktigt btir
§om man har tänkt sig men vi tror att vi har bidragit med ett par användbara
servicevaror i alla fall. Då tänker jag på att vi har fått hit; systemombud och
lwällstidningar. Nu är det ju inte alla som tycker som vi, men fiir Er andra så
måste det ju vara ganska smidigt att slippa åka långt ftir en flaska vin etc.
Framfiirallt så är det väl miljövänligt, eller hur? Mindre bilåkning o s v.
Hur som helst, vi saknar Er alla enormt mycket, det dagliga sladtlret och flamset
Men vi lever i en mycket turbulent tid då småskuttar som oss har att välja på att
gå i konkurs eller att lägga ner. Vi valde det senare. Jag tror att landsbygden
kommer att få det mycket svårt framöver, det är ju bara att lyssna på nyheterna,
ingen ljus framtid där inte. AII service dras till centralorterna och det är nog det
vi får finna oss i. Vi tänker i alla fall bo kvar här i Ljustorp, bygden är ju
underbar' sen får man väl ta den srnällen att resorna ibland kan bli längre än när
man bor i en storstad trots att dom inte lyckas få ordning på vägen.

Många kramar tiil Er alla
från oss, Fia & Kjell



ffi TILL CUNSTTIiNSTERoch SA}ILINGAR I IJUSTORH KYRI(A
och FORSAI\{LINGSIIEM

§öndag 2813

§kiirtorsdag Ll4
Långfredag 214

Påskdagen 314
Annandag 414

Söndag LLl4
§öndag L8l4

§öndag 2514
§öndag 215

Söndag 915
Torsdag L3l5
§öndag L6l5

11.00

19.00
11.00
11.00
18.00

11.00

11.00

11.00
0E.00
11.00

Palmsöndagsgudstj änst. Insam I i n g Lutherhi älpsbössoma
Kyrkokören sjunger. KKF seryerar kyrhkaffe.
Miissa
Gudstjänst i Lagfors kyrka
Höpåissogudstjänst Kyrkokören sjunger
§ammantyst titt Uigdö kyrka
§ammanlyst tiil §nderö ka
Temagudstjänst. Kpkvärdama, pråist och
kantor gör arbetsbyte !

Högnässa
§ammanlYst till Hässiö k:a
Söndagsgudstjänst
Giikotta, Röjesjön
Söndagsgudstjänst

Närpolisen infomerar: Yad gör man om man drabbas av inbnott
och hur kan man s§dda sig. §amarr.med Hembygdsftireningen

Resemation ftir åindringar. Se kyr{<onotiserna i dastidningen på fredagar

************************************************************************tft**

OBS! §[ilsamlingshemmet OBS !
Torsdag LSl4 19.00

§Y

B änglings Tapetserarverkstad
Renovering av stoppade möbler och bilklädsel.

Försäljning av Möbeltyger och Möbler
Arbetet utfbrs efter såväl gammal som ny tradition,
med de bästa naturmaterielen som grund.

. Öppnar 315-99

. Inger Ekholm

. Bänglin94249,86035 Stiråker

. Tel .060-43030

. Hässjö bredvid Blorns Bilskrot

. Öpp"t Mån-Fred.8 -17
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DAGET{S ROS
Tilldelas alls

snökörare i Ljustorp
fiir att vi har så bra

PGA att det är lite tunnsått med
inskickade inslag tilt persontigt och
familjesidärr så placeras inkommet
material fiirnä:orande på denna

sidä....

*,*****,*rk*****
*nrr STORT GRArrrsr
* C,rnni Juhlin i Fuske, Ljustorp
* fy[er 60 år den g april.
*,***-i***tk* *

NÖNAKORSE,T
BLON{STERFONDEI\

PG569655-4
tel 822 32

GAMMALRUMLARE
- Britta, iag kommer att älska clej tills jag blir hundra årl
- Jaha, och sen ska du f?irstås ränna efter andra...

Snart dax igen att ta sig en tur
"uppåt landet" dvs det är påsk nu
igeil....o.

*
Å

-r(
l/'{

-A-
,^l

*
j--.(

FLACKFRI MOCKA
Fettfläckar på mocka går bort
med potatismjöl eller talk. Pudra
på fläcken och Iåt det torka en
stund. Borsta sedan bort med en
mockaborste och fläcken
Iiirsvin ner.

FRISKA VÄXTER
Orn det blir ohyra på
blommorna, går det att lägga
snus på jorden och trä en
platpåse över alltsammans. Det
tar kål på "kusarna".

SLIPA RENT..
Rengör smutsiga radergummin
genom att slipa dem nrot
sAndpapper" God effelit!

l7

BIBLIOTEKtrT HAR ÖTPET N{ÅNDAG
tel 82147

ocH oNsDAG 17.00 - 19.00

MARS -.APRIL
Elsie Johansson

Julien Green

BOK-TIPS FRÅN STII{A

Glasfåglarna
Mosippan

Landet långt borta

2 underbara ronrnner onr TåPelles, en farnilj i 30-
och 40-talets Sverige

en klassisk kärlekssnga fr'ån Amerikanska
sydstaterna

en unik skildring av en fascinerande världAjunngilaq - Arktiska ögonblick



LIU§TORP§ FRIVIttTGä BRäNDKÅR..
Bildades 215 L994

AIItså firar vi 5 år 1999
19 medlemmar Yarav 15 aktiva

40 talet utryckningar under åren som gätt, av varierande slag.
Verksamheten omfattar övningar och materialvård 1 gång per månad

TACK till alla sponsorer som gör det möjligt för brandkåren att fortleva.

Samt ett stort tack till alla ni som köper klister märken som stöd.

Ljustorps Frivilliga Brandkår
hälsar alla Ljustorpsbor en

GtäD PåSK
brandsläckare och brandvarnare,
träffas under trevligare former

Ordf. Lars-Göran Frölander
Sekr. Eskil Söderlund
Kassör Erik Ed6n

och se över era
så kanske vi

Styrelse:

KALE,I\DE,RN
MARS

2t 18.00 ÅnsN{orE HEMBYGDSGÅRDEI\ HEMB. TÖNEI\

26 2r.00 DAI\S BYGDEGÅNNEI\ T}AI{SKLUBBEN

28 17.00 MUSIKCAFE BYGDECÅNDEN nÖnAKORSET

APRIL

10 - 11 IÄNERSOMI\. I(URS HÄSTFÖREI\II\G

12 19.00 TRÄDGÅRDSDAX BYGDECÅNDEN LJ. BYTJTVECKL

18 13.00 ÅnssrÄN,rMA BYGDEGÅRDEN LJ. BYUTVECKL

30 19.00 VALBORG HEMBYGDSGÅNNEN HEMB. TÖNEN
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RödoKorset

Att vara liten i en viirld som är giord för nrxna innebar stora risker.

Som foralder vill vi helst inte tärka på att barnen kan råka ut för svåra olyckor.

Vi säger att det inte fiir hända, men åindå håinder det. Olycksfall ör den största
enskilda dödsorsoken fiir barn över 1år.

För Röda Korset är det en sjalvklar uppgft, att våirna om barnens rätt till en
Ayeg uppväxt.

Dcirför erbjuder Röda Korset en Barnolyclcsfallutbildning dar Du lcir Dig hur
det gå att minska ochförebygga de allvarliga olyclcsfallsriskerna. Vi dislatterar
verkliga olycl<sfall och har praktiskn övningar i Första hjalpen, allt ifran egkla
s kntb b s år t il I tr afiko ly cko r, drunkn in gs t i I I bu d m. m.

Efter utbildningen har Du ökat Din riskmedvetenhet och handlingsberedskap i
form av kunskaper, för att snabbt kunna agera om olyckari andå ä framme.

STUDIEPLAI{

- När olyckan har hänt

r Medvetslös/Andning

- Sätta i halsen

r Barn och vatten

r Cirkulation

BARI.{OLYCKSFALL 8 lekt./qlggäggande

'k larma

* forsta fijälpen vid medvetslöshet
* forsta hjälpen vid andningsstopp

* forebygga cirkulationssvikt
* blödning

* klamskador
* näsblödning
* utslagna tänder

- Sårslgdor

- Brännskador

- Elolyckor

,- Kylskador

- Minska riskerna

r Barnkonventionen
16

ingår också i våra utbildningar



Det finns även en påbyggnad till Barnolycksfall ( Mer om Barnolycksfall)
på ytterligare 8 lektioner, den innehåller bl.a.:

- Repetition

- Bam och trafiken

- Skallskador

- Bul«skador

- Olycksplatsen

- Den psykiska ftirsta hjälpen

- Armar, ben , händer och fiitter

r: Förgiftningar

- Hastigt insjuknande

* näir olyckan har hant

* lek och idrottsskador
* skelettskador
't stukning

* insektsstick
'k huggonnsbett

'rc astma
't falsk krupp
'!c struplocksinflarnmation
'k feberkramper

Nu finns det åter en utbildning som handlar om Hjärt-Lungräddning fiir barn.
Som namnet visar, handlar denna utbildning om Barn-HLR.
Den iir på 4 studietimmar, kostnaden itr 125-.
För att få gå denna utbildning måste Du minst ha gått Barnolycksfall del 1.

Med vänlig hälsning

&/'<(/ru'tc@s/ 
Yngve Nilsson
Röda Korset i Västernorrland
Tel 061 ll 166 21,166 15
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