
Årets första (tror jag) 
åskväder dök upp kl 
05.00 månd den 23:e 
och höll på att skräm
ma slag på i alla fall 
mig. Sov i godan ro och 
vaknade av att jag 
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YIIPPPIII! ! 
Jag tror att det är på G 
Sommaren alltså. 

trodde en atombomb 
var fälld på gården. 
Alla datorer och lik
nande höll dock, 
konstigt... 

skolhändelse här... 1 
Avslutningen alltså!! .. ; 

lOjuniikyrkan 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

"''''''''''''''''''''''~Visst vore det kul om vi 
hade lite specialsidor i 

bladet, såsom ex sportsida, 
jakt, fiske eller... 

Vill Du vara di? eg.en. 
reporter, ha en san sIda I 

bladet? Hör av dig till 
Marianne eller nån i 

styrelsen 
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ANNONSABONNEMANGSKOSTNAD 

Exkl. moms Inkl. moms 

750:

375:

187:50 

40:

ALLMAN INFORMATION
 

Inkl. moms 

3.000:

1.500:

Exkl. moms 

2.400:

1.200:

Pris 

HelA4 

1/2 A4 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER 
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR 

375:

750:

160:Radannons 

STOPPDATUM!! 
Är fortfarande tacksam om 

jag får in ERA bidrag lagomt till 
stoppdatumet. 

. Hanteringen blir liksom mycket 

@);;;;;;.======================~® 
ADRESSEN TILL "RED": OBS; nye-postadress: ljustorpsbladet@ljustorp.se 
Marianne Persson 
Björkom 130, 860 33 BERGEFORSEN FAX 060 - 823 23 
060 - 823 23, 82423,070 - 54 824 99. HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN..... 

NÄSTA TIDNING 
STOPP OCH UTSKICK 

Nr4 8 juli 30 juli 

Nr5 2 sept 24 sept 

Nr6 1 nov 18 nov 

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

IANNONSKOSTNADER för 2005 I 
Pris 



Ny huvudman för Liustorpsbladet ! 

att leva och bo i Ljustorp. 
Samtidigt vill vi verka för att 
öka sammanhållningen kring 
Ljustorp och dess människor 
genom t ex Ljustorpsbladet, 
Ljustorpsportalen, att skapa 
arenor för samtal, förenings
råd och stormöten. 

för att vi ska kunna ge ut tid
ningen. 

Vi som har blivit valda att 
sitta i styrelsen och för att
försöka börja hitta ut rikt
ningen för föreningen känner 
oss stolta och ärade av det 
uppdrag som vi fått. 

Nu har Ljustorps Byutveck
ling lagts ner och istället har 
vi bildat Ljustorps socken 
ekonomisk föreningen. Vi 
vilJl rikta ett stort tack till 
våra företrädare för allt arbe
te som dom har lagt för att 
utveckla bygden. Framförallt 

Lena Liljemark: Ordf 
Christer Nyman: V. ordf 
Olof Ulander: Kassör 
Anna Olsson: Sekr. 
Tina Tjämberg-Forslund 
Suppleanter: 
Asa Magnusson 
Cecilia Englund 

Slffk 
Vi vill tillsammans med öv
riga föreningar fånga upp 
möjligheter att förbättra för 
Ljustorpare inom olika om
råden. 

Frågor som föreningen skall 
driva skall vara brett förank
rade i föreningslivet, drivas i 
projektform tillsammans 
med andra föreningar, ha 
tydliga mål och tydliga slut. 

Till och börja med kommer 
vi att gå runt till bygdens 
föreningar och ta reda på vad 
ni tycker om den preliminära 

Vi tror och hoppas att före
ningen kommer att bidra till 
ett ökat samarbete mellan 
föreningarna i Ljustorp. Vi 
vill se oss som en katalysa
tor, som kan hjälpa till så att 
vi förenar våra krafter. Den nya föreningen kommer 

att var den nya huvudman
nen för Ljustorpsbladet. Tid
ningen kommer att leva kvar 
i sin nuvarande form. Vi sän
der tacksamma tankar till 

vill vi rikta ett extra varmt 
och stort tack till Erland 
Nordström som i 10 års tid 
lagt ner en stor del av sin tid 
och energi på Ljustorpsbyg
den. 

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

~CUUJitWt 2005 
Enskild: 50:

Vi är oblygt lokalpatriotiska! 

Vi ser som 

planerings som vi gjort för 
det här året. 

Marianne Persson som läg
ger ner mycket tid och kraft 

Familj/organisation: 75:

"För Ljustorp till föreningens Enskild: 100:

framtiden"uppgift att 
verka för att 

Organisation: 300:

tillsammans Insatsmedlemskapet är per

Trevlig vår på er alla!
med övriga 
föreningar 

sonligt och betalas en gång 

sen tillkommer årsavgiften 

S~en
skapa de bäs
ta förutsätt
ningarna för 

varje år. 

Vad arbetar vi med iust nu! 

Förutom våra fasta uppgifter 
som är Ljustorpsbladet och 
portalen så arbetar vi just nu 
tillsammans med andra före
ningarna på följande projekt. 

Det är de föreslagna föränd
ringarna på skolan som vi 
arbetar med tillsammans med 
arbetsgruppen för skola och 

dagis. Det är bredbandsfrå
gan där vi senaste halvåret 
framförallt jobbat med att 
påverka och få fram informa
tion från Servanet och kom
munen. Slutligen har vi frå
gan om bygdekontoret på 
affåren, där vi ska börja ar
beta fram ett koncept som 

passar Ljustorp. Samtidigt 
håller vi oss uppdaterade 
kring affårsfrågan, där an
svaret ligger på idrottsföre
ningen och Bygdegårdsföre

ningen. Dessutom försöker 

åter ta upp frågan om post
adressen för Ljustorp. 

Lj ustorps sockenförening 

Lövberg 102, 86033 Ljustorp 

PG 86 Il 24-6 

Org. Nr: 76 9600-9476 

sockenförening@ljustorp.se 

www.ljustorp.se/byuvccklingen 

(ny Ilemsida kommer så småningom) 

www.ljustorp.se 
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Sida 2 

Bred ba nd 

Nu äntligen börjar det hända något i 
Bredbandsfrågan. Allt är inte färdigt 
ännu, men enligt Crister Persson på Mil
jö- och Bygg kontoret så saknas det 
bara en påskrift på ett avtal med Telia. 

Politiskt är allt klart dvs man är överens 
om att pengarna för utbyggnaden skall 
nyttjas maximalt på landsbygden och det 
innebär att man erbjuder ADSL till alla 
som inte för tillgång till optisk fiber. 

När avtalet med Telia är klart börjar 
grävningen av bredband till Ljustorp. 
Som den preliminära planeringen ligger 
så kommer man att gräva ner optisk fi
ber mellan Stavreviken och Åsäng. Där
efter dras den optiska fibern i luften till 

Skolan 

Följande har hänt: 
* Jan. Stormöte på Bygdegården 
* .T an. Manifestation på torget i Timrå. 
* Febr. Paneldebatt på Bygdegården. 
* Mars. Det var ca 20 Ljustorpare på 
Barn- och utbildningsnämndens möte. 
* April. Centerns Lars Erik Nordin och 
Anita Wiklander kom till Ljustorp för att 
se lokalerna utifrån det förslag som är 
lagt av Norra skolområdets ledning. 
* Våren. Pernilla Sjöström, Tina Tjärn
berg Forslund och Christer Nyman har 
besökt de olika partierna i Timrå kom
mun. Flera av de personer vi mött har 
berömt alla oss Ljustorpare för vårt stora 
engagemang och vår driftighet. 

En eternell 

Mellberg. Från Mellberg går man vidare 
till Lagfors via Sydkrafts luftledningar 
som går utefter Lövbergsvägen. 

Ytterområden dvs 
Mjällådalen och Bredsjön att komma ut och ta 
kommer att lösas via kop kontakt mer er/era bya
parledningar. Exakt hur lag. 
den lösningen ser ut är 

Vi har fortfarande va
det ingen som vet idag. 

kanser för kontaktper
Som det verkar idag så soner i ÅSäng/Sanna 
kommer hela Ljustorps och Stavre. 

Ljustorps sockenförening 

mer med mer information förhoppnings
vis i nästa Ljustorpsblad. 

När allt är klart kommer era kontaktper
soner i de olika byarna 

området att få bredband i någon form, 
framförallt i form av ADSL. För dom 
som fortfarande vill gräva och ansluta 
till optisk fiber, kommer självklart den 
möjligheten att finnas kvar. Vi återkom

* April. Barn och utbildningsnämnden 
ber Arne Perming att sammankalla en 
arbetsgrupp med sina studierektorer och 
representanter från Ljustorp, det blev 
Åsa Magnusson, Christer Nyman och 
Tina Tjärnberg Forslund. Vi kom då 
fram till att vi behöver representanter 
från fler förvaltningar t ex Kultur och 
Teknik som kan svara på diverse lokal
frågor. 
* Maj. Tina och Christer bjuds in till 
Barn- och utbildningsnämndens arbets
utskott som enas om att vi ska ta möta 
Barn- och ungdomsberedningen där fle
ra förvaltningar finns representerade. 
* Maj. Vi träffar Barn- och ungdomsbe

som lovat en leverans en 
har på nytt tagit upp frågan 
Sockenföreningens styrelse 

viss dag till bygget av den 
om postort för Ljustorp. Pro nya affären. Eftersom byg
blemet med att ha ett post get skulle stanna av, om inte 
ortsnamn som inte stämmer varorna kom ringde man och 
med geografin, transportfö kontrollerade dagen före. 
retagens arbetssätt, historien Jodå, varorna skulle levere
och folkuppfattningen ställer ras nästa dag, eftersom 
till ständiga problem. De transportföretaget körde till 
som drabbas är främst ortens Bergeforsen nästa dag. Just 
företagare och andra som det, Bergeforsen körde man 
skall ha hem varor eller Ta besök. till den dagen, men inte till Ljustorp 

det gjorde man en annan dag. Man skul
Ett aktuellt exempel är byggföretaget le ju vilja tro att det är en fråga om inlär-

För mer information titta in på hemsi
dan: www.Ijustorp.se/bredband 

Lena Liljemark 

redningen som bildar en arbetsgrupp 
bestående av tjänstemän och politiker 
från berörda förvaltningar och naturligt
vis även Ljustorpsbor. Arne Perming är 
sammankallande för denna arbetsgrupp. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som 
tyckt, tänkt och agerat i denna fråga men 
ett verkligt STORT TACK vill jag rikta 
till Lena Liljemark för hennes arbete 
med all statistik och annat sammanställ
ningsarbete som hon gjort!!! 

www.Ijustorp.se/manifestation 

Tina Tjärnberg-Forslund 

ning, men i dagens snabbt föränderliga 
värld tycks det vara svårt. Man klarar 
inte av postens missvisande namnsätt
ning. Det här har pågått i ca 30 år, sedan 
vi tappade ett eget postnummer och till
hörande postort Ljustorp. 

Ännu en ansökan till posten kommer att 
förberedas och vi hoppas att den skall 
stödjas med påskrifter från invånarna 
och företagarna i Ljustorp under hösten! 

OlofUlander 
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Hur går det medaffårsbygget ?
 
Nu går det ju inte att und
gå att se att den nya affä
ren börjar ta form vid Byg
degården. Vi pratar lite 
med Christer Nyman och 
byggarbetarna för att höra 
hur arbetet fortskrider. 

Christer är mycket nöjd med 
arbetet och berättar att byg
get ligger 14 dagar före tidta
bellen. Vad gäller fakta kan 
ni läsa Christer egna ord på 
Bygdegårds sidan. 

Affären planerar att öppna 
till hösten. Det hänger nog 
inte mest på att bygget skall 
vara klart, säger Christer. 
Framförallt så tar det tid för 
den som ska driva affären att 
starta upp verksamheten, 
köpa in lager, skaffa tillstånd 

. och allt sånt. 

Det finns flera intressenter 
för att driva affären, men vi 
kan från Ljustorps IF av na
turliga skäl inte gå ut med 
namnen. Det är så mycket 
som ska gå i lås innan det är 
klart. Det jag kan säga är att 
vi har ett huvudspår och att 
vi kommer att ta beslut om 

det i slutet av maj, berättar 
Christer. 

Det roligaste med ett sånt här 
projekt är annars alla sponta
na positiva tilltal som jag får, 
berättar Christer. Folk som 
jag inte pratat med på flera år 
kommer fram och berättar 
hur roligt det är att vi bygger 
en ny affär. 

Affärsbygget startade den 31 
mars, men den 4 april är väl 
en mer officiell start, före det 

var det mest förberedelser. 

På byggplatsen träffar jag 
alla arbetarna som sitter inne 
och fikar när jag kommer dit. 
Byggarbetarna är anställda 
av Ljustorps IF och är: Georg 

. Fiedler, Arne Forsberg, Östen 
Wicksell, Micke Bergström 
och Sture Stavrin. Dagen till 
ära fyller Micke 40 år och han 
har precis bjudit hela arbets
laget på tårta. 

Arne Forsberg som är lagbas 
berättar att arbetet går bra. 
Som'i alla byggen är det 
stressigt och det handlar all
tid om att det ska vara klart 
igår, säger han. Allt måste gö
ras så fort som möjligt. Byg
get kommer att pågå hela 
sommaren, berättar han, även 
om inte alla kommer att vara 
på plats hela tiden. 

Byggjobbarna verifierar det 
Christer säger att hela bygget 
är väldigt positivt bemött av 
bygden. Alla tutar och hejar 
när dom kör förbi, berättar 
Georg Fiedler. Skrattande 
tillägger arbetarna att dom 
gärna tar emot fikabröd av 

Björn Andersson och Micke Bergström upp på byggställningen tacksamma Ljustorpsbor... 



"Bike by night"
 
Skolan har återigen inva
derats av tält och ungdo
mar under en helg. Det 
har varit Betels återkom
mande "Bike" läger för 
ungdomar som i år hette 
"Bike by night" 

Arrangemanget har pågått i 
flera år och besöks varje år 
av ca 45 - 70 ungdomar. En 
av de största aktiviteterna 
är cykelorienteringen som i 
år ägde rum på kvällen och 
natten, därav namnet på ar
rangemanget. 

Cykeltävlingen består av 3 
delmoment: tävlingsstatio
ner, smörjning av funktionä
rer och utklädning. Förutom 
cykelorientering aktiveras 
ungdomarna under helgen 
med innebandyturnering och 
stafetter med olika roliga in
slag. Mellan alla dessa in
slag har man mat och sam
lingar. 

Axel Thunström och Marcus 
Moberg deltog i år för första 

gången. 
Dom 
tycker 
att det 
har varit 
"skitkul", 
speciellt 
allIera i 
skogen. 
Algot Linden från Timrå 
har varit med i ca 5 år och 
tycker att det roligaste är 
cykeltävlingen och umgäng
et. På hans önskelista under 
dagarna står en brännbolls
turnering. 

Årets samlingar hölls av Ri
chardo Sanchez från Gävle. 
Han är ungdomspastor och 
musiker som åker runt och 
jobbar med olika ungdoms
arrangemang i Sverige. 

Det är andra året som Ri
chardo är här och han tyck
er att det är fantastiskt kul 
att få komma tillbaka. Det 
är roligt när man får ett så 
varmt mottagande som här, 
säger han. Hans uppgift är 

att lära ung
domarna att 
tro på sig 
själva. Han 
vill också 
visa att det 
finns bra 
drogfria al
ternativ får 

ungdomar. Richardo tycker att 
det är bra att kyrkorna runt 
om i Sverige börjar ta sitt an
svar i samhället och för ungdo
mar. Han berättar att han gär
na arbetar på den här typen av 
arrangemang. 

Richardo själv blev kristen för 
8 år sedan. Före det var han 
missbr_ukare, därfår är det vik
tigt får mig att resa runt och 
varna för droger, berättar han. 

Richardo vill skicka en häls
ning till alla ungdomar: 
"Glöm inte bort att ni är värde
fulla som ni är. Gud har en 
plan får alla". Speciellt till ung
domar som har det jobbigt vill 
han säga att: -"Det aldrig är för 
sent att komma tillbaka. " 

Till ungdomarnas föräldrar vill 
han säga att dom inte ska vara 
rädda för att ta sig tid och lyss
na på ungdomarna och ta reda 
på vad dom själva vill med sina 
liv. Det är viktigt för ungdomar 
att bli respekterade som indivi
der, avslutar han. 

Resultat 

Cykelorientering: 
1:a Björnligan 
2:a Sist ut 
3:a Bröderna bäver och Tre 
Amigos på samma poäng 

Innebandy cupen: 
Vanns av lag Nissan 

Laget bagarpojkarna, som också vann pris för bästa smörjning av kontrollanter. 
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BLOJ\1-BYTAR-DAG 
på Idrottsplatsen i Ljustorp 

lördagen den 4/6 
kl. 13.00-16.00 

11111"CO 
UU!TORP!-

o

IYCDICARD 
TOR!DACAR 

Kl. 11.45 
KA!!A" ÖPPllfAR 

Kl. 17.10 

[1] ' 
,. I ,: 'J 

VÄ1KOMllfA 

A-lagets matcher, D5H: 
31/5 Selånger FK -Ljustorps IF, 
3/6 Ljustorps IF-Lucksta IF, 
10/6 Fränsta IK-Ljustorps IF, 
17/6 Ljustorps IF-Essviks AIF, 
21/6 Östavalls IF-Ljustorps IF, 
28/6 Ljustorps IF-SidsjölBöle IF, 
30/6 Nedansjö IK-Ljustorps IF, 
Flickor 13 A: 
4/6 Sidsjö/Böle IF-Ljustorps IF, 
11/6 IFK Timrå-Ljustorps IF, 

borta 
hemma 
borta 
hemma 
borta 
hemma 
borta 

borta 
borta 

VÄLKOMNA 

Lotteri och servering 
Fina vinster i blommans te'F""c~e,"",-------'--, När Ni ringer till föreningens kansli kan Ni 

mötas aven ny röst. Det är vår medarbetare 
Marlene Lindström, som vi här hälsar 
välkommen i föreningen och jobbet på 
kansliet. Styrelsen 

:~.".'" 

',,> ;;•....).'.: •.".'.:'.'.'..~.:.\'1\" . 
l' •Ljustorps Idrottsförening 

]f(AN(onrlU['JrJH[Y][.tNJ[N(Gr = 

o

JLjI1U[§lnO)][.tJP)§AN
 

JLJ1 '1U[ §ltO)JqP)§ J[<dl:lro t tt§ir(ö) Jr<eJnl [LJnIg
 

<06<0 §24~<03p' 0)1<0 3)4~<0<Ql]l:Il1
 

'lljjlLl[§ tto Jqp)§ ldr@tt<e'lliL;al~<Co JOnl
 

Jr;al§tt'IP)ll;aut§ JDIll<e<dl öV<e:lnnl<allttt:lm iiJnlg§Jk.ålt(dl
 

ttJr(dunl§lpHOJJrtt (dIV Jk.(dUnlOJtt<eJr §JkÖtt§ (dIV f<ö:lL<eJntlLJnlg<e:ln1
 

Ljusto'Ps lFs Minnesf.!!!!f. 
Gåvor som skänks tiff denna fom! 9år 

tif[föreningens ungdomsvern.sam1ict. 
När Ni vif[. använda Er av denna fom! 
så ring tiff IF-kansu. 06082186. 

Sätt in vafflitt 6efopp på 
postgiro 374020-6 

4J?
 
. 

Ljustorps IF 
Mellberg 3107 86033 BERGEFORSEN
 

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

www.svenskidrott. seN/ljustorpsif
 
ljustorpsif@telia.com
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BYGDEGÅRDS SIDAN
 

Nu kan vi se hur bygget av livsmedelsaffären kommer 
att se ut i färdigt skick d.v.s. höjd, bredd, längd och 
ytmässigt. 

Vid tidningens utkommande den 28/5 beräknas 
takstolarna vara på plats, möjligen ligger även takrote och 
papp där. Då har vi äntligen kommit under tak och är inte 
så väderkänsliga för arbetets fortskridande. 

Om man tar sig en titt i våran inofficiella almanacka, 
så kan konstateras att arbetet ligger c;a 14 dagar före 
tidtabellen. Detta har kunnat ske genom ett idogt arbete av 
hela arbetsstyrkan samt att leveranser och transporter skett 
utan större störningar. 

I nästa nummer kommer datun1 för invigning san1t 
program för denna att publiceras 

Så till frågan om vem som skall driva affären. Beslut i 
frågan tas av styrelsen för Ljustorps IF och Ljustorps 
Bygdegård gemensamt sista dagarna i maj. 

Med hjärtliga hälsningar 
Christer Nyman 
Proj ektledare 

\Y7~D~@[][jj)UiJi)®[ji) 

~[}U~ 

OO~®@~@[ji) 

Ljustorps Bygdegård ek. förening 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - l 
BOKNINGSTELEFONER: 
060 82186, 060 824 03 ,
 
07029 83 184
 
anläggning 070 34 00 117
 

Vaktmästare 070 2883 147 



FörsonlmarREA 

300/0 på vårens jackor 

20%PåSkOr~ 

Välkommen! 
Glöm ej!
 

Inlämningsställe för kemtvätt
 
Pensionärsrabatt
 

Öppet:
 
vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
 

Köpmangatan 47
 
Tel & Fax 58 07 80
 

'----- 1'1 

AterförsäZjare för:
 

coin OPanduro® butik
 
HOBBY
 

~------VÄRDEKUPONG------nn-- ' 
_ . på köpet 
. ~ OCEAN Batvätt 

~' 

Hink ca 220 tvättar 

305kr
 
Värde

Namn . 69l1.r 

Bläckpatroner
 

från 19kr
 

Per Uddens väg 1 TIMRA 060-577244
 

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
 
ILJUSTORP
 

Rapport från modevisningen 
En försmak av vårens och sommarens mode fick ett 50-tal kvinnor ti 26/4 på Bygde
gården. Många kläder för fritid, vardag och fest från Monicas visades. Mannekäng
erna var Yvonne Nilsson, Pernilla Sjöström, Majny Nilsson och Harriet Sällström, 
vilka fick oss att förstå att capribyxor med tillhörande väst är ett måste inför 
sommaren. Mönster med blommor, men även geometriska mönster finns på kjolar och 
klänningar. Även hattar och fräcka väskor visades. 
Under kvällen visades alster från vinterns studiecirkel Att tälja i trä. Ett lO-tal center
kvinnor har täljt och målat trähästar och nålhus. Nålhusen täljdes av färskt björkträ 
vid en träff ledd av hårdslöjdskonsulenten Annso Grahn. Nils Sjöström lärde oss tälja 
hästar och med målningen fick vi hjälp av Kerstin Hörnfelt. Det blev hästar i många 
olika färger och mönster, allt från dalamotiv till Pippis häst med riktig svans. Det har 
varit en trevlig kurs, så till hösten fortsätter vi! 

CENTERAVDELNINGEN anordnar traditionsenligt HEMLIGT
 
MÅL söndagen den 17 juli. Vi samlas vid Bygdegården kl 18.00.
 
Medtag fika och gärna någon "sedelärande" historia från bygden.
 
Välkomna!
1..- 7 



Vet du vad som är på gång i 
Ljustorp? 

En hemsida som visar 
kommande evenemang 

"DlJtJlJtJDtJlJtJIJDIJIJIJD"
 
tJ DAGENS ROS tJ

tJ t t tJ

#4W
tJ 

(Med risk att verka tjatig...) #4W 
Går till Lena Liljemark tJ 

som förgyller min tillvaro med att IJ 

Glöm inte bort att låta bli att släng ert gamla "skrot" när ni höst/vinter/ 
vår/sommar-städar. Tänk på loppiset på Fisken. 
Ring om ni vill bli av med prylarna genast. 

JÄTTEKUL ATT NI, MER 
OCH MER KOMMIT PÅ ,ATT 
NIKANCÖRAERHÖRDAPÅ 
BL.A. DENNA SIDA. 

Marianne 823 23, LJ lP 821 86,82403 

Kunskapsbanken. 
Missa inte att vara 
med i årets utgåva. 

Ring, skriv eller maila till: 
Erland Nordström 

823 19, 070-63 823 19, 
erlandnordstrom@hotmail. 

com 

l:: 
i Ljustorp. 

http://www.ulander.com/tJ 
ljustorp tJ komma med så mycket 

_______~I tJ "matnyttigt" till tidningen tJ 
r'--------_ tJ Red. IJ 

tJ IJ 
tJlJlJlJtJlJlJtJtJlJlJlJlJDlJlJD 

.-.'. :'",",.'-'." .-'-. 

~". - . :?:;~: i.:<-·· 
;;. -.~?_:~l.~--> .. '-':<"_~ ' 

SKÖRDEPAJ .MEDBACON[;/· 

Numrets pajGRATTIS 
EVA 

på 40-årsdagen 
den 31 maj 

önskar Krister 
och alla barnen 

TACK 
Tack alla Ljustorpsbor, som genom att 
köpa majblommor, bidrog till att årets 
försäljning blev den bästa någonsin för 
Ljustorps Förstamajblommekommite. 
Försäljningen ökade med 43 %. 
En stor del av ökningen får tillskrivas den 
hjälp vi fått av Anette Sjöström, som sålt en 
väldig massa blommor. 
Av behållningen fördelas enligt stadgarna 
55% till behövande lokalt inom eget 
insamlingsområde medan övriga 45% går 
till Riksförbundet för gemensamma 
projekt. 

Lennart Dahlman 
Ordförande i Majblommekommitten 

I Grattis pappa Johan på 30-års dagen
 
den 19 juni
 

Önskar barnen
 
och
 

lilla frun
 
L 

Grattis grattis
 

Farmor Anette önskar
 
alla barnbarnen
 ll-

8 

IJ
 

ta 7 porti(m:ip~jf3r;,·,··~·,·;~;:~~·:t;Bji~å~:~if{cl~:'degen i en 

Pajdeg: 
150 g smör 
2 1/2 dl vetemjöl 
1 dl grahamsmjöl 
1-2 msk kallt vatten 

Fyllning: .• 
ca 140 g tärnad bacon 
7:;=r;'-1/:,-3r7.-skJ_'vT-ad",-"-pu,,-fJ~"o-,-,,lö~k ---,_ca
150 g färska, grovhackade 
champinjoner 
275 g tärnad squash 
1 tärnad röd paprika 
salt och peppar 
1-3 knn chilipeppar 

Äggstanning: 
2 dl gräddmjölk 
2 ägg 
50 g riven ost 

RÖDA KORSET
 
BLOMSTERFONDEN
 

PG 56 96 55 - 4
 
Tel 82364
 

., ...., ., ., ., ., ., "." ., ., ., ',' 

matberedare eller för hand.
 
Forma enrulle.t.åt. degen
 
vila inlindad i plastfolie i kyl
 
ca 30 min. ' .
 
2. Stek bacontärningarna 
och tillsätt grönsakerna som " 
får, fräsa med tills de är, 
knappt mjuka. Smaka av' 
med kryddor; blandningen 

' bör vara kryddstark. 
3. Skär degrullen i ca 7 ski
vor. Tumma ut degen i for
marna.
 
4. Vispa samman gräddmjölk
 
och ägg. Fördela fyllningen i
 
formarna och strö över ost.
 
Sätt formarna på plåt och
 
häll över äggstanningen.
 
Grädda i 2000 ca 15 min.
 
SerVera en god grönsallad till.
 

_ 



i Timrå 

Presenterar stolt 

ärer & Paljetter 
Ett magasin fullt av skvaller och glamour!
 

Premiär!
 
Fredag 28 oktober Kl. 19.30
 

Lördag 29 oktober Kl. 15.00 & 19.30
 
Söndag 30 oktober Kl. 15.00
 

Föreställningen framförs på Vivansborg i Timrå
 
Biljetter finns att köpa hos Timståhls Pappershandel i Timrå
 

060-574840, fr.o.m. 6:e juni 2005
 

Biljettpris: ] 50kr/st
 
Har du funderingar kring handikapplats, vill förbaka biljett eller annonsera i vårt programblad,
 

Kontakta Ewa 060-57 89 ]8
 
Sörberge Intresseförening 

Tyvärr är det så här det känns för tillfället med "gården" 
FRITIDS GARDEN!! -821 64 « 

OCH DET ÄR INTE BARNEN OCH UNGDOMARNA
 
DET BEROR PÅ,
 

utan att det näst intill omöjligt att få vuxna,
 
föräldrar att ställa upp under en fredag....
 

Guld till ER som ställer upp, ni ska verkligen ha en eloge.
 
Men ni andra, har ni synpunkter på driften eller upplägget
 
så hör bara av er, vi är öppna för alla förslag. Är det så att
 

ni andra kan och vill ställa upp mot att vi gör ett annat
 
upplägg, det är helt i sin ordning, helt OK.
 
Men ... VI måste få reda på vad NI tycker!!
 

Besök då gärna vårt
 
"Cafe Drop In"
 

(som är öppet alla ordinariejredagsträjjar)
 
Eller ring / Eller skriven rad alt två till nån av oss:
 

Styrelsen:
 
Ordf. Sari Kankaanoja 811 05
 

Kassör Marianne Persson 823 23
 
AnnaCarin Högstedt 823 43
 

Ulrika Moberg 83121
 

Observera att det ÄR jätteviktigt 
att NI berättar för oss hur NI tycker 

070..376 70 41 

Tapetsera eller måla? 

Alla typer av målnings
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till 
ortens målare 
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Sista april på Hembygdsgården
 

. Hembygdsföreningen 
har en lång erfarenhet 
av att fira sista april. 
För många i Ljustorp 
har det blivit en tradi
tion att fira in våren på 
hembygdsgården. 

Trots det dåliga vädret, så 
samlades ca 80 personer 
både från Ljustorp och ut
socknes får att fira Valborg 
på Hembygdsgården. Ar
rangemanget började klock
an 20 med godisregn får 

barnen och därefter kom 
Ljustorps kyrko- och hem
bygdskör som sjöng in vå
ren på ett fårtjänstfullt 
sätt. 

Inne i hembygdsgården 
kunde man njuta av värme 
från brasan och lyssna på 
dragspeIsmusik, samtidigt 
som det gav möjligheter att 
köpa fika. Utomhus kunde 
dom tappra frusna dessut
om köpa kolbullar, vilket 
var mycket uppskattat av 

besökarna. 

Årets vårtal hölls av Ljus
torps fårsamlings nye präst 
Benny Runsten. Han uppe
höll sig framförallt vid sina 
ljusa barndomsupplevelser 
från Ljustorp i talet. 

J ag träffade också fru Lars
son från Timrå som besökte 
arrangemanget för första 
gången och Ljustorp för 
andra gången. Hon tyckte 
att det var väldigt trevligt 
arrangemang, trots vädret. 

Klockan 21 tändes brasan 
och det bjöds på fyrverkeri 
som sken upp himlen. 

Olof lJlander som är ordfö
rande för Hembygdsföre
ningen säger att: - erfaren
heten är att trots att vädret 
inte är det bästa så kom
mer många både från Ljus
torp och utifrån får att fira 
Valborg och träffa gamla 
bekanta på ett trevligt sätt. 
Speciellt glädjande är att 
så många ungdomar börjar 
söka sig till arrangemang
et, avslutar Olof. 

Bert Högberg och Knut Lundberg bjöd på vacker dragspelsmusik Björn Andersson ansvarade rör raketuppskjutningen 

~(.,,\.I,J 



Sista April på Betel
 
Ljustorps Baptistförsam
ling har också en lång 
tradition av att fira Val
borg och det är ett av de
ras största arrangemang 
under året. 

Trots det dåliga vädret var 
det mycket folk i kapellet 
och kring brasan vid Betel i 
år. Ett digert program som 
började med Gospelkören 
"Sun Mountain" från Viksjö 
klockan 19 och slutade med 
"Hagasångarna" ifrån 
Sundsvall sent på kvällen bi
drog säkert till detta. 

Sun Mountain som egentli
gen är en nedlagd kör sjöng 
här får andra året i rad och 
var fantastiskt uppskattade 

av publiken. Här sjöngs det 
med stor glädje och till vissa 
sånger hade man även 
dansinslag. Det var en publik 
på ca 200 personer som njöt 
av körens skönsång. Dagen 
till ära var även läktaren på 
Betel klar får användning, 
vilket var tur, annars hade 
inte publiken rymts. 

Därefter var det dags får bra
sa och lite vårsång utomhus 
av frivilliga. Utomhus kunde 
man också köpa korv och 
läsk, något som verkade upp
skattas i regnet. Det bjöds på 
ett fantastiskt fyrverkeri, 
som vanligt och i år hade 
man också begränsat möjlig
heten att smälla egna smäl
lare, vilket gjorde det trygga

re att samlas runt brasan. 

Leif Nygren som är ordföran
de berättar att han är mycket 
nöjd med årets arrangemang. 
Det är så fantastiskt roligt 
att det kommer så många. 

Som sista programpunkt 
hade man klockan 22 en lov
sångskonsert med Hagasång
arnairån Sundsvall. 

,/j /1: 
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Juni.! Augusti BIBLIOTEKET öppet. ons. 17.00-19.00
 
OBS! Jag har nytt telefonnummer till biblioteket.
 

Tel. 070 191 65 10
 
Från och med 1 juni börjar somnlartider på biblioteket, då är det öppet
 

bara en dag i veckan, ..
 
.. på onsdagar mellan 17.00-19-00, till och nled 31 augusti
 

Semesterstäuktvecka 21-3O
 
Alla föräldrar som har barn på Ljustorps Skolan, hjälp Era barn att
 
lämna tillbaka böcker innan skolan slutar, sista inlämningsdag före
 

sommarlovet är fredagen den 3 juni.
 

Boktipps 1.
 
"Moln över Arcadia" är en varm, färgstark och fängslande berättelse onl
 

kärlek, livslögner och livets nödvändiga hemligheter.
 
Handlingen utspelar sig på två olika tidsplan i en charmfull brittisk
 

landsortsnliljö nled exotiska inslag.
 
Lottie blev evakuerad under kriget och hamnade hos familjen Holden i
 

den lilla kuststaden Merham. Celia är äldsta dottern i fanliljen och
 
Lotties raka motsatts. Celia blir tvingad att flytta till London efter en
 

skandalfest och återvänder inte förens efter ett år och har då lned sig sin
 
fästman som inte bara faller föräldrarna i snlaken utan också Lottie.
 

Författare: Jojo Moyes.
 
Boktipps 2. 

" Domarens brev "
 
Domaren är död. I hans hus hittar en av sönerna tre miljoner
 

undangömda dollar. Var kommer pengarna ifrån? Vad ska han göra med
 
dem? Kmnpen om ett ödesdigert arv har börjat. ...
 

Författare: 10hr1= Grish~m.
 

Boktipps 3. ' 
" Be- i utkanten Älskanqe "
 

Eli roman om några udda, ensamma människor som alftmer desperat
 
sträcker sig efter varandra i en lång kedja av kärlek som sneglar åt alla
 
håll utom det rätta. Det är en berättelse fylld av svärta men också av
 

hopp och galenskap och en befriande närhet till skratt.
 
Författare: lohannaNi~on.
 

Boktopps från Vivianne som hälsar Er välkommen in i böckenlas värld.
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TRÅDGARDSDAX 
i Ljustorp
 

ÖPPET HUS
 
Lördag 28/5 kl. 10 - 15
 

Rolig tipsslinga med fika mm
 
Välkomna in i våra växthus!
 

70MAr-ÄS 
060-81050 

"\. 

l'JIAS70RPS 7RÄDfJÅRD 
060-820 49
 

www.fly.to/lj ustorp
 

U Ä Ö 
V RGeonorr 

N	 F 

E 
JordankarijänstiSundsvall N B 

R 
u B 

Vi borrar och spräcker sten!	 N E 
N R 
s + GVi monterar jordankare!	 B V 
o Ä 
R RÄven mark och miljögeoteknik! 
R M 

I 
N
I

E 
Ring och hör!
 

Geonorr Jordankartjänst
 
NBredsjön 155
 

86033 BERGEFORSEN ? (Ljustorp)- G
 
Håkan Josephsson 070-530 60 50 Bredsjön
 
Stefan Edström 070-631 70 00 Åsäng
 13 1 
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Frivillig helgjobbare?? 
Inte ett svar hitintills, men vi 
ger inte upp i första taget ... 
Marianne 823 23, lP 824 03 

Måndag 27 juni 
öppnar firren för 

säsongen. 
Välkomna!! 

12.00 - 18.00 

PIS7(SEN 
Nu är det dax igen för 

"Fisken-säsong" 

Hantverkare, som tidigare år är NI 
hjärtligt välkomna med Era alster. 

Loppiset har fått lite påfyllning. 
Men vi välkomnar mer "fynd". 

Så här i elfte timmen undrar jag till 
sist om Ni har några nya förslag på 
nyordning. Aktiviteter som kan 
hållas i parken eller ...... 

Blomskott 
Små blomskott kan lätt drunkna i vatten
glaset, ta ett plastlock gör ett lagomt hål 
och trä ner skottet. 
Då hålls det på plats och håller sig rakt och 
fint. 

dej 7 Sigvard 

Naturromantiken
 
Ga du nog fan i
 

Men då a Helena 
Låg på rogg här i grässe 
Å titte på molntappa 
Å sa att hon såg drömamma sin 
Å att hon hadd vinga 
Vell int du vära na sämmer 
Sä du kuller åtabak 
Å sa att på himme'n 
Omma Flöjje 
Såg du a faster Greta 
Å hon hadd style. 

Fali gen vä slatktmasken
 
Vart du
 
Å jäg minns tydlit
 
Då pappa å du tog slaktsupen
 
Åtat välingen
 
Klåcka hålv sex'n vinterrnåra.
 

Sen tog du na veträ
 
Å dompe tell på masken
 
Å gris'n visst int å säg.
 

Saxtegen 
-där a Märta hadd miste'n sax-

I Skött du om. 

LÅ lägdern. 

Å grårnära I naturskyddsföreningens
På kullberge 

medlemsblad < Naturlikt, >Va världsberömd i hele JonseI. 
kan Ni få Er naturupplevelse 

På mesommarsnipa i Krange publicerad. 
Feckjäg'n sup tå däg Har ni sett eller hört nåt 
- men vi feck gå kilometer' n 

spännande i, ur, av naturen, Baka nan gamlagårl 
Sän't länsman skull si oss. hör av er till Berry Johansson, 

805 30 eller 
Nu kör dom bil på Saxtegen 

riibomannen@hotmail.comÅ dreck brännvine 
Mitt utaför Nässlins kiosken ~ 

Å fo beröm här i ärbetartidning
.. ~ 

•.•...••!) 
en. ·~.·.P--;) 

lt'"M..~B'li n't du na förbannat? 

}~ ~ ..

~.~~

~n 
J 

"Nicke Sjödin 's" 

I livets villervalla Vi haka våra sh.)lltar 
var morgon på vår grind 

I livets villervalla och prata om väder 
vi gå på skilda håll. och vind 

Vi mötas och vi spela 
vår roll  I livets villervalla 

så nära vi gå 
Vi dölja våra tankar, men så fjärran från varandra 

vi dölja våra sår ändå 
och vårt hjärta som bankar 

och slår okändfärfattare 
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AMGO
 
GALLERI KICKI 

Inramade litografier 20 - 40%
 
Diplomramar 25:-/st, finns i fyra olika färger
 

Original & litografier
 
löran Nyberg Nick Sarazan 
Anna Moa Nordström Anna Toresdotter 
y rj ö Edelman Ulf Göthman 

Lennart Lannfj äll 

Medborgargatan 41, Sundsvall 
Tel 060 - 430 66 

Öppettider fredagar 10.00 - 18.00, 
lördagar 10.00 - 14.00 

Ramverksta'n Hässjö 
måndag - torsdag 12 - 19, 
fredag - lördag STÄNGT 

Kicki & Tord 

RAMGUBBEN
 
Inramningar
 

Tel 060 - 430 20 

rtimrå :Naturskyaasföreningen 
'l(ommancCe program 

Lördag 18 juni kl. 9.00 - 12.00
 
Natuneservatens Dag i Fågelsången
 

Mnemosine exkursion tillsammans med
 
Stefan Grundström.
 

Samling vid växthuset intill Tynerövägen.
 
Ta med dig fika.
 

Ansvarig: Stig "Lappen" Svedin 060-40008
 

Söndag 19 juni kl. 10.00
 
De vilda blommornas dag
 

Vi samlas vid Söråkers Centrum och samåker
 
ut någonstans i Tynderö
 

Ansvariga: Olof Svensson och Gudrun Freden
 
060-579444
 

Boka redan nu
 
Lördag 3 september
 

Timråortens 
Försäkringsbolag 

Stor familjedag vid Lögdöbruk Vivstavägen 17, Telefon 060-416 56 
www.sockenbolagen.se 

Alla intresserade är välkomna 
Besök vår hemsida: www.timra.snf.se 
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L.ITJSTORPS FÖRSAMLING 
wwwJjustorpjust.nu 

MAJ 
29/5	 Gudstjänst Mässa i Ljustorps kyrka kl 11.00 Torsten Berglund, Agneta 

Granlöf 
JUNI 
6/6 Musikgudstjänst Ljustorps kyrka kl 18.00 Benny Runsten, Agneta Granlöf 
19/6 Gudstjänst mässa Ljustorps kyrka kl 18.00 Torsten Berglund 
25/6 Gudstjänst Prästg.parken kl 18.00 
JULI 
3/7 Hembygdsdag kl 12.00 
10/7 Gudstjänst Lagfors kl 18.00 
24/7 Gudstjänst Laxsjön kl 15.00 
31/7 Gudstjänst mässa kl 18.00 Benny Runsten, Agneta Granlöf 
AUGUSTI 
14/8 Gudstjänst Lagfors kl 18.00 Benny Runsten, Agneta Granlöf 
21/8 Gudstjänst mässa kl 11.00 
SEPTEMBER 
4/9 Gudstjänst Seniorsöndag kl 11.00 
11/9 Gudstjänst Lagfors kl 18.00 Benny Runsten, Seth Hägglöv 
18/9 Konfirmandinskrivning Benny Runsten, Agneta Granlöf 

Som kyrkoherde tjänstgör för närvarande Barbro Johansson [d. stiftskaplan fram till juli.
 
Efter henne kommer Irgentz Rudenmo [d. h.)'rkoherde i Liden fram till årets slut.
 
Vissa förändringar kan ske i planeringen varför jag ber er följa Predikoturerna tills vidare.
 

Seniorsöndagen blir den 4 september. Kl 11.00 Gudstjänst och efteråt mat 
i församlingshemmet. 

Årets surströmming avnjuter vi i församlingshemmet den 15 augusti. 
VÄLKOMNA ALLESAMMANS. 

Glöm inte kyrkovalet den 18 september. Kyrkan är allas 
vår angelägenhet och DU kan vara med och påverka. 

\6
 



Sjöströms Busstrafik
 
i Lagfors
 

GlÖln inte bort att vi nU111era har 
2 bussar att erbjuda 

med 19 platser vardera 

Förmedlar även större sällskap från 
20 - 71 personer 

Dygnet runt 
För bättre tillgänglighet 

Välkommen att ringa för prisuppgift 

. Lage Sjöström 
060 - 810 25 
070 - 325 76 90

rl I I I I' \ \ [III I I II ~ 

':.;,"0 .... o';, ".-,-:.-:::::;,"" ....,--,': <>"~ ~::::::::;,"O ::::::::-o<~ ---'--::o~ ":::.c:".-.-;,"c, ":::::::-D"~ .---::..:"::;,"0 .:..::.-;'''~ ... 0"0 .:" "'~ o::: 0"0 

"' . ' 

Strandbo, Söråker 060-416 73 

Mariedal, Tl!nrå 060-57 f o07 

l'1obiltel. 070-533 17 92 

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

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors Göran Andersson 845 12 

Lagfors bruksgatan, Lagfors, Åsbacken Lea Hörnström 81050 

I 

Fuske (Inga Forsbergs - Fröbergs) Fuskbäckens byalag 

Lövbergsvägen (ink] Lövberg), Edsta  Kjell Sjödin 82031 
I Jällvik - Björkom 

Från Skäljomskorsningen - Edsåker-Aspån Hans Öberg 575626 

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna Björn Andersson 82074 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg Pernilla Sjöström 82434 
Kyrkberget 

Från IeA, Öppomsvägen, Hamrevägen, Erland Nordström 82319 

i Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen Herbert Svedlund 83079 

Åsäng, mot Viksjögränsen 
L _ 

Mjällådalens Byalag 
17 
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Samlarserie i Svenska Journalen illustrerad av Kalle Berglund 71 



VERKSAMHET PÅ BETEL 

ÄKTIVITETSKALENDER 
29/5 kl 19.00 Bön på kapellet 

4/6 kl 18.00 Församlingsafton för medlemmar 

Log möten i Lövberg 

11/6 kl 18.00 Musikkväll med favoritpsalm 

12/6 k111.00 Logmöte 
Samlings ledare under "Biken": Mikaela, Ricky och Maria 

Tältmötesserie 

10-14 augusti i Fuske BIKE BY NIGHT 
Vi vill tacka alla i bygden som I-Ijälpt oss attUngdomsmöten / W 
genomföra årets Bike läger. Det blev en kanonhelg

2715 Hemma hos Haaka 
med 63 deltagande ungdomar, trots dåligt väder.3/6 Avslutning 

Vid alla W möten sker samling vid kapellet i Vi vill också tacka alla ungdomar som deltog och var 
Edsta klockan 19.00, för möte eller för med och gjorde helgen lyckad.
samåkning till möte. Medtag 10:- för fikat 

rt/ärtLigt tack! Se predikoturer för eventuella förändringar 

LOGMÖTE 
Välkommen på våra möten på logen i Lövberg. I år 

börjar vi också med en musikkväll som bjuder på 
musikunderhållning av Ljustorpsbälgarna, Sångarna 

och en miniversion av Favoritpsalmen, där vi ställer 
sommarpsalmer mot de tre högst placerade psal
merna i årets favoritpsalm. Under kvällen sker en in

samling vill barnhemmet "Nytt hopp" i Cochabamba. 

På söndagen har vi årets gudstjänst på logen med 
tema "Länge leve livet". Kollekten under den dagen 
går till matpaket till föräldralösa barn i Kongo. 

Mats Linden grillar hamburgare på Biken 

Ljustarps Baptistförsamling 
Tfn David von Ahn: 060-575752 
Tfn Leif Nygren: 060-8 I l 19 

PG 269356-2 BG 5355- J 123 
www.ijustorp.sejbetele-post:betel@ijustorp.se 
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Eu - sidan, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist 

Inget arbete utfört under april.
 

Projektledare: Staffan Eriksson 

BREDSJÖN / SLÄTTMON :, Informationsmöte för byborna, angående 
"",,,",~,"""",S""""",""",,,,,..,:,,',ö,' """""",,,,,,,',,,ö',,,,,,,,,,"~C ,,,,,,,,,,,,,,;oc""""'."d",,,~jjj EU-proj ektet har hållits i bya-lokalen 

Arbetsdag har ordnats, där virke till bastun fraktades ut till uppförandeplatsen. 

Projektledare: Jan Blomqvist / Mats Jonsson 

io 

BYGDEGÅRDEN ;0 Grundläggning och gjutning klar 
inkl golvvärme och avlopp. 

Projektledane: Christer Nyman 

',~ 

FUSKBÄCKENSBYALAG
 

Endast ett planeringsmöte har skett under april.
 

LJUSTORPS FVO 
o,, o, " ' '?""",,5', ,,,,?; ''''',.'';""s ",,,,,,"; ",,,,,,";,, "~" ,j,,",: 

Inget arbete nedlagt under april, 
Men hemsidan rullar på. 

Projektledare: Stefan Grundström / Anders Mattsson 



Jag har återfunnit en skrivelse som vår
 
kära Elvy Dahlin skrivit en gång.
 

TÄNK POSITIVT 
Världen är ett paradis eller ett helvete \ 

beroende på vad man väljer att titta på. LENNART "KASPER\' 
En människa med negativa tankemönster får 
negativa känslor, olust, självhat, ilska, intolerans mot 
andra. Dessa känslor ger hon med - eller omedvetet ut 
till sin omgivning. Omgivningen svarar på hennes 
negativa attityder och hon kommer hela tiden att stöta 
på människor och situationer som "bevisar" för henne 
att hon har rätt: världen ÄR en sorgeö. 
"vad man sår får man skörda" säger ett känt talesätt. 
Detta gäller i allra högsta grad i mänskliga relationer. 
Livet är generöst. Det ger dig det du frågar efter, både 
gott och ont. 
Människor svarar på det du ger ut till dem. De svarar 
på dina känslor och attityder så precis som om du stod 
framför en spegel: 

Acceptera - och den andre accepterar dig
 
Tyck om - och den andre tycker om dig
 
Var öppen - och den andre öppnar sig
 
Visa kärlek - och den andre älskar dig
 

Dra dig undan - och den andre drar sig undan
 
Döm - och den andre dömer dig 

Den här spegeleffekten kan du även se direkt på andras 
beteende mot dig: 

Le - och den andre ler
 
Skrik - och den andre höjer rösten
 

Uppträd splittrat - och den andre blir nervös
 

Vilka fantastiska möjligheter vi har att skapa ett bra
 
liv!
 
Om vi inser att vi själva kan ta första steget till en för

ändring.
 
Ett första litet steg är att tillsammans med andra lära
 
sig se skillnaden på ett positivt och negativt tänkande
 

Elvy Dahlin 

Detta var egentligen riktat som ett förord till en studie

cirkel i positiv tänkande som Elvy hade, men jag tycker
 
att detta har så mycket tänkvärt med sig så jag ville att
 
Ni alla skullefå ta del av det.
 
lvJarianne.
 

Vill passa på att önska nygamla Ljustorpsbo
 
(r) välkomna till(baka) till Ljustorp,
 

närmare bestämt Prästsvedjan.
 
Jim Höglin och Sandra Nilsson.
 

Dom renoverar för fulla muggar och hoppas
 
bli bofasta nu i sommar.
 

Lycka till önskar mamma, Lennart och
 
syskon.
 

Vill bara upplysa alla och envar att 
alla specialreportage som finns i 
tidningen skrivs av Lena 

s/~~Liljemark.
 
Äras den som äras bör. t;
 y, 

L-
Red. -

ERIKSsdff,r . 

r-MACKERIA 

Smörgåsar
 
Smörgåstårtor
 

Sallader
 
Buffeer
 

Födelsedag, bröllop, dop, fest.. Julfesten.. 
Du önskar, vi fixar 

Banergatan 1, Timrå 
5681 70 

070 - 66 914 62 

Byggbutiken 
f.d. Galins 

i Timrå 
Vi har det Du behöver inom bygg. 

Furu-list Vitmålad-list Trävaror Paneler 
Laminatgolv Innertak Bänkskivor 

Spånskivor Gipsskivor Board 
Plywood 

Inner- och ytterdörrar Fönster 
Isolering 

Plast och papp 
Infästningar Beslag Skruv Spik Lim 

El-artiklar 

Beckers färg 

Sågade och hyvlade trävaror 
Låna gärna vår släpvagn 

Terminalvägen 6, Timrå Pellets Tel 060-57 10 50 
Öppettider vardagar 7.30 - 18.00 

----JL--_~~~~~~~~__~~~~~ _ 
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Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet. 

Bild 1, till vänster 
Bild nr 10418. Bilden är ta
gen omkring 1925 någon
stans i Bredsjön. Jägarna 
på bilden är Hilding Berg
lund och Uno Lindström och 
bilden togs av Albin Lind
ström, bror till Uno. Bröder
na bodde på herrgården i 
Bredsjön. 

Bilden ser mycket arrange
rad ut, männen tittar uppåt, 
pekar och verkar vara långt 
från skott. Det är tydligen 
fågel som man jagar av 
blickarna att döma. Det ser 
ut som man knutit fast sta
varna på bösspiporna för att 
få stöd. Bilden är tagen på 
en glasplåt, med dess be
gränsningar, vilket säkert 
bidragit till att bilden ser 
arrangerad ut. 

Bild 2, till höger 
Bild nr 11576. 

Bilden är tagen av Sven He
din 1963 och visar Nils Eden i 
sin gårdsverkstad i Edsta. 
Sven Hedin tog flera bilder 
vid tillfället och av dessa 
framgår det att Nils arbetade 
med att lösa något problem 
på sin traktor. 

Midsommarafton 
På Hembygdsgården den 20/6 kl. 
13 Lövbergarna underhåller och vi 
reser midsommarstång. 

Hembygdens dag 
På Hembygdsgården den 6/7 kl. 
12 tema Guldruschen i Ljustorp 

Vwunt uiif1iomna ! 
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SENIOR 

SHOP 

new::,urider 
I-adies underwear 

Klädbutiken 
New Under 

Välsittande Dam och Herrkläder för vuxna. 
Vi har också damunderkläder med bra passform. 

Storlekar från 36 - 52, även 20-serien 

Uppläggning av dam- & herrbyxor ingår 

Åk förbi Söråker mot Tynderö, vid Skäggsta tag 
vänster 100 m mot Rosböle. 

OBS. 
Bra servicemöjligheter genom att 

butiken kommer hem till Dig. 
Ring och boka. 

Öppet 
Lördagar 11.00 - 14.00 

New Under 
Annelie Johansson 
Skäggsta 2924 
860 35 SÖRAKER 

Tel/Fax: 060-416 94 
Mobil 073-778 65 26 

Hasse's Rekond 

Rekonditionering av bilar. 
Klädseltvätt, invändig rekond, rubbing/ 

vaxning, stenskottsilägg. mm 
Till bra pris. 

Jag tvättar din bil 
för 100:

Tar emot mattor för tvätt från 50:-/m2 

Gör även hembesök för tvätt av möbler 

Hör av er till Hasse på 
Tel. 060-580960 

073-8055011 

Eller kom in. 

Håller till mitt emot Careta i Timrå, 
bakom Papperskungen. 

Välkommen 

Ur Medelpads Folkskoleväsend intill år 1952 Sidorna är många så detta blir en följetong. Del4 
LJUSTORP 
Från kyrktornet i Ljustorp ser man närmast kyrkan 1910 1911 års skolbyggnad - Kyrkskolan eller Mellbergs
 
skola - och litet längre ner i backen det gamla skolhuset. Dessa byggnader kunna betraktas som symboler för de
 
etapper i skolväsendets utveckling, som i det följande komma att skildras.
 

,I. Historik, tiden intill 1910 

Några skolledare och lärare 
J.W Lundblad tjänstgjorde som lärare till 1909 och som organist ännu ett år. Han var bestämd i sina åsikter och skötte 

sitt skolarbete med synnerligt nit och intresse trots besvärliga förhållanden i fråga om skolformer och lokaler, under allt 
behållande sitt goda humör. Han avled 1930, året efter kyrkoherde Widell. 
Emma Nordqvist blev efter 25 års väl vitsordad tjänstgöring vid en av de mindre folkskolorna och efter erhållen dis

pens anställd vid Åsängs folkskolan där hon tjänstgjorde till 1924. Hon kände djupt vad skolan fordrade av henne. Hon 
var också en villig och verksam medhjälpare åt prästerskapet i det kyrkliga arbetet. 
här kan också nämnas Anders Olof Berglund, som i många år tjänstgjorde vid Bredsjö skola. Han var en bygdens som 
och intresserad för dess historia, varför han samlade sägner om dess urbefolkning "bredsjöfinnarna", en hembygdsfors
kare således fast i det stycket före sin tid, varför han ej rönte den uppskattning han förtjänat. 

II. Skolväsendets utveckling från 1910 och dess nuvarande organisation 

I Skolor och skolformer 
Jag tillträdde 1910 min tjänst vid Mellbergs skola. Utom denna funnos folkskolor i ÅS, Åsäng, och Bredsjö samt mind

re folkskolor i Edsåker, MjälIå och Roten-Riibodarna. På den sistnämnda platsen inrättades dock fast mindre folkskola 
påföljande år. l Roten och Riibodarna, som ligga på gränsen till resp. Stigsjö och Timrå, mottogos elever även från dessa 
socknar. Mellbergs och Ås skolor hade underlag av småskola, som flyttade mellan dem båda. I övrigt voro skolorna nu
mera fasta, men de olika avdelningarna - folkskolans övre och nedre eller folk. Och småskoleavdelningarna - undervisa
des på skilda tider av året: den lägre avdelningen under höstterminen och den högre på vårterminen. Halvtidsläsningen 
var sålunda alltjämt förhärskande. Mindre folkskolan i MjälIå omändrades 1917 till folkskola (B2) samtidigt med 
att man lät uppföra en större skolbyggnad där. Forts. nästa nr. 23 



Ny präst i Ljustorp
 
Sen den 12 januari har Ljus
torps församling en ny präst. 
Det är prästadjunkt Benny 
Runsten från Kvissleby. 

Benny Runsten är en 50 årig fa
miljefar uppvuxen i Närke. Han 
bor med fru och 5 barn i Nolby. 
Det här är hans första tjänst, efter 
hans prästvigning den 9 januari. 
Under det här året när 
han är adjunkt är han 
anställd av stiftet och 
placerad här i Ljustorp. 

Belmy berättar att han 
haft en tro ända sen har 
var liten. Tidigare var 
han aktiv inom Mis
sionskyrkan. Där kom 
han så småningom i 
kontakt med EFSsom 
sedan ledde till att han 
slussades mot Svenska 
Kyrkan. 

1998 började tanken 
om att han skulle bli 
präst slå rot ordentligt 
och det var då han bör
jade studera. Utbild
ning tog sedan 5 år 
plus kyrkans grundkurs 
som han startade med i 
Mellansel. 

Tidigare i livet har han 
arbetat inom byggbran
schen där han har varit allt från 
snickare till byggnadsinspektör. 
Den senare delen har arbetat i 
branschen som egen företagare. 

Benny säger entusiastiskt att han 
trivs jättebra som präst. -" Det 
känns helt rätt." Jag tycker att det 
är fascinerande att träffa männi
skor vid olika viktiga höjdpunk
ter i deras liv det är allt från dop, 
konfirmationer, gudstjänster, 
vigslar och naturligtvis begrav
nmgar. 

Att pendla till Ljustorp/Söråker 

är OK, men delen från Njurunda 
till Sundsvall är värst, säger han. 

Ljustorp kälmer han till en del 
sen tidigare. När han var ung var 
han och åkte i slalombacken och 
dessutom har han varit en som
mar på en bondgård i Lagfors 
hos släktingar till en kompis. 
Ljustorp verkar vara en aktiv 

bygd. Det finns ett aktivt före
ningsliv där man tar tillvara på 
bygdens intresse. Dessutom är 
det ju en väldigt vacker bygd, 
tillägger han. 

Det viktigaste i sitt arbete som 
präst tycker Belmy är mötet med 
mälmiskor. Begravningar är till 
exempel ett konkret tillfälle när 
man kan vara människor till stöd 
och hjälp. Konfirmation är ett an
nat sånt tillfälle när man kommer 
närmare människor. I år är det 
Benny tillsammans med Agneta 

Granlöf som varit ansvariga rör 
konfirmanderna. I år var det bara 
en ungdom från Ljustorp som 
konfirmerade sig. 

Benny ser församlingen som en 
naturlig del av bygdens liv. Han 
tror att det är viktigt att bygden 
känner att det är just deras för
samling och att den byggs upp av 

gemenskap. I Ljustorp 
finns det idag mycket ak
tiviteter riktat till de äldre 
inom kyrkan t ex våra po
pulär Mitt på dagen träf
fas och vår cafekvällar. 
Det som skulle behövas är 
lite mer aktivitet riktat 
mot framförallt ungdo
marna, säger han. Ung
domsarbete är också en 
viktig del om man vill öka 
bygdens delaktighet i kyr
kan, säger han. 

Dessutom slår han ett slag 
för det ekumeniska arbe
tet. Han tycker att det är 
synd med den uppdelning 
som finns inom kristenhe
ten i Sverige idag. 

Just nu är Benny placerad 
här i Ljustorp, till året ut. 
Vad som händer därefter 
kan han inte säga idag. 
Han förstår att försam
lingen tycker att det är 

jobbigt att knyta an till präster 
som kommer och stannar bara en 
kort tid, men han vet inte vad han 
själv kommer att göra efter års
skiftet. 

För er som vill träffa Benny i 
Ljustorp finns det två möjligheter 
den närmaste tiden. Den 1 juni är 
det en bussresa med "Mitt på da
gen", då Belmy deltar. Dessutom 
är det en musikgudstjänst i Ljus
torp kyrka den 6 juni, då Benny 
också kommer att delta. 



,pr; Wi 
Vi hälsar nyinflyttade EVYLOTT
 

välkommen till Bredsjön
 
Önskar Bredsjö-Slättmons Byalag
 

BREDSJÖN - SLÄTTMON 
r~ ~J 
Nu ha alla möjlighet att visa intresse och göra en insats för vårat byalag 
* Möte med genomgång och bildande av arbetsgrupper för årets aktiviteter.
 
28/5 10.00 samling i Byalokalen
 

Arbetsdagar: 
28/5 efter ovanstående möte 13/8 10.00 (prel)
 
11/6 10.00 27/8 10.00 (prel)
 
I samband med arbetsdagarna kan förekomma lättare förtäring som byalaget bjuder på.
 
Själsjönatta
 
Välkommen till Själsjönatta 2 - 3 juli
 
Paddling, och övernattning i kåtan och egna tält. Gemensam middag ingår, övrig förtäring
 
medtages av deltagarna.
 
Närmare info kommer att skickas ut. Frågor och anmälan till Lars Karlstrand 070-322 37 99 alt
 
mail lars_karlstrand@hotmail.com.
 
Deltagarantalet begränsat pga tillgången av kanoter.
 
Besök gärna vår fina hemsida: www.bredsjon-slattmon.nu
 

Styrelsen 
.~" 

~W[ ]JÅrets valborgsmässofirande avlöpte sedvanligt med maj-
MJÄLLÅDALEN brasa och utspisning samt lotteri. Samfälld vårsång fram

fördes av Byalaget som samlade drygt 30 medlemmar. 

Under juni planeras en Poker-afton vid klubbstugan samt en fisketävling vid Smackgrundet. 
Arbetet med rökkåtans vindskydd har påbörjats. Alla är hjärtligt välkomna att deltaga och att föl
ja byggets framåtskridande. 

styrelsen 

'l= ÅS - LAGFORS ~ Nya styrelsen ser ut som foljer: '[' Årsmöte 12 april 2005..~~~~~~~~~~~~]

Ordf. Christer Svensson Sekr. Margit Sjögren
 
Kassör Bert Forsberg Ella Dahlin och Lea Hörnström
 
Veckan efter pingst håller Ella Dahlin en kurs i tunnbrödsbakning i bagarstugan. Våren full

tecknad, men anmälningar till höstkursen sker direkt till Ella. Max antal vid varje tillfälle är 5 st.
 
ADSL information av Christer S och där sker bevakning av Ljustorps sockenförening och vår
 
representant Lars-Erik Sjögren.
 
Byggnationerna vid bagarstugan och badstranden igångsättes så snart vi har möjlighet och skall
 
färdigställas förhoppningsvis innan sommarsemestrarna kök igång.
 
Årets grillfest går av stapeln den 18 juni vid "vargknösen".
 
Valborgsmässoaftonen firades traditionsenligt vid Lagforsdammen. Brasan värmde de c:a 30
 
personerna som trotsade den kylslagna aprilkvällen.
 

rapportör 
Tatte 



I~ [ LÖVBERGSVÄGEN ] ::hh~a~:.ft en trevlig grillkväll hemma hos Cecilia 

l ~~~~~~~~~~~~~~~~I För övrigt har det varit lugnt på aktiviteter 

i! Vid pennan
l Lena 
!
i1l1h 

yr~~F~U~S~K~B~Å~· C~K~E~~N~S~B~Y~A~L~A~G~!!!!'Denna helg när tidningen kommer nt är viL ~ nere. vid Nylandsforsen och städar, röjer 
och Impregnerar bron. 

Senare i sommar kommer vi att ordna något festligt för byborna, annonsering om 
detta sker i brevlådorna. Arbete med rastplats och vägen till Nyland fortskrider. 

Vid pennan Vivianne 
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Mineralj akten
 
Bli mineraljägare..
 
Vid fina fynd finns det till och med lite pengar att hämta.
 
Erland Nordström som kan svara på många av era frågor.
 
Ut i skogen och sätt Ljustorp åter på "stenkartan"
 
Det finns både en och annan intressant stenart här i bygden.
 

Lycka till! 
Ring Erland Nordström, 823 19,070-63 823 19 
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KALENDERN!! Kom gärna med inslag.
 

datum kl aktivitet arrangör plats 

2.6 10-13 Timrå skolmarknad (Ljustorp deltar) Lögdö herrgård 

2..6 18.45 Bilbingo Ljustorps Idrottsförening Björkängen 

3.6 18.30
21.30 

Vårens sista "Gården" Ljustorps Fritidsgård Bygdegården 

3.6 19.00 Fotboll div 4 herrar Ljustorps IF lP 

10.6 11.00 Skolavslutning Skolan Kyrkan/skolan 

11.6 18.00 Musikkväll på logen Ljustorps BaptistförsamI Logen i Lövberg 

12.6 11.00 Logmöte i Lövberg Ljustorps BaptistförsamI Logen i Lövberg 

18.6 11.00 Guidad utflykt till Edsta bäcken Ljustorps Hembygdsfören Björkängen 

18-19.6 Friluftsmässa S:a berget (Ljustorp deltar) 

24.6 13.00 Midsommarafton Ljustorps Hembygdsfören Hembygdsgården 

27.6 12.00 Fisken öppnar Ljustorps Idrottsförening Björkängen 

2-3.7 Skälsjönatta Bredsjö-Slättmons Byalag Skälsjön 

3.7 Hembygdens dag Ljustorps Hembygdsfören Hembygdsgården 

8.7 STOPPDATUM NR 4 / 05 LJUSTORPSBLADET 

20.7 18.00 Slåttanna Ljustorps Hembygdsfören Hembygdsgården 

30.7 UTSKICK 4 / 05 LJUSTORPSBLADET 

13.8 19.00 Surströmmingsdans Ljustorps Rödakorskrets Bygdegården 

20.8 Surströmmingsfest Bredsjö-Slättmons Byalag Bredsjön 

2.9 STOPPDATUM NR 5/05 LJUSTORPSBLADET 

23.9 UTSKICK 5 / 05 LJUSTORPSBLADET 

Lite tips 
Spara på sockret 
Koka äppelkräm, tillsätt ett eller två päron 
och minska på sockret.. 

Knaprigt i veckor 
Salladskål. Snitta bort en skiva vid roten, 
ställ i kallt vatten och trä en plastpåse över. 
Sen är det bara att ta blad för blad, för den 
håller sig fräsch länge. 

Blanka kärl 
Blanka aluminiumkärl får man om man 
fuktar tvålull med lite matolja och putsar. 

- Idag har jag tecknat en livförsäkring på 800 000 kronor,
 
meddelade herr Olsson när han kom hem.
 
- Så klokt av dig, sa hustrun, då behöver du ju inte springa till
 
doktorn varenda gång du kälmer dig dålig...
 

Den långrandige festtalaren ville aldrig sluta. De andra 
gästernas hostningar, harklingar, stolskrapningar och skrammel 
med kaffekoppar berörde honom inte. Slutligen skickade någon 
fram en lapp till talaren. 
Denne läste hastigt, blev röd i ansiktet och mumlade en 
avslutande fras samt satte sig illa kvickt. 
På lappen stod: KNÄPP GYLFEN! 
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Efter många turer har Ljus
torp äntligen fått en ny rek
tor utsedd efter Per- Olof 
Björn som slutade vid års
skiftet. Den nya rektorn he
ter Marianne Ersson. 

Marianne har varit rektor här i 
Ljustorp tidigare. Hon var rek
tor på förskolan 1999. Idag är 
hon rektor för både Ljustorps 
skola och för alla förskolor i 
Norra skolområdet. Dessutom 
har hon ansvar för dagbarnvår

. darna i Timrå kommun. Till 
sin hjälp har Marianne en 1/2 
tids koordinator med vilken 
hon delar arbetsuppgifterna. 

Tidigare jobbade hon på barn
omsorgsforvaltningen mellan 
1988-1992 som barnomsorgsas
sistent. Då var hon bl a ansva

. rig för Ljustorps gamla Lekis. 
Dessutom hade hon huvudan
svaret för placering av barn 
inom kommunen, vilket gav en 
stor lokal kunskap. 

Marianne har jobbat som ar
betsledare sedan 1979 och kän-

Ti 

ner sig inte nervös för att det är 
första gången hon har ansvaret 
för en skola. Jag har gått rek
torsutbildning och har lång ar
betsledarerfarenhet, berättar· 
hon. - För mig är det inte främ
mande att ta ansvar för en sko
la. Det handlar som i alla ar
betsledarsituationer om att ska
pa en fysisk och psykisk arbets
miljö som är bra för både barn 
och personal. 

- Jag kan förvisso inte alla de
taljer, men det kanju lärarna. 
Dessutom är det här en lärande 
miljö för både barn och vuxna 
och jag lär mig också hela tiden, 
säger hon finurligt. 

Ljustorps skola och förskola ser 
Marianne som mycket utveck
lingsbara enheter. Skolan och 
förskolan här vill utvecklas till
sammans och hitta en "röd 
tråd" för verksamheten, vilket 
jag tycker är mycket positivt. 
Jag har fått ett mycket positivt 
bemötande av personalen, be
rättar hon. 

Marianne berättar också att 
hon redan 1994 startade ett 
ED projekt som hette 
"pedagogisk dokumentation". 
Idag gäller det projektet alla 
från 1-16 år inom norra skol
området, vilket ger oss en stor 
fortbildningspotential. 

-Min förhoppning är att jag 
ska få en rak och ärlig kom
munikation med lärare, för
äldrar och elever. Om något 
ska utvecklas så krävs samta
len mellan parterna, avslutar 
Marianne. 

Tina Tjärnberg Forslund ord
förande for lokala skolstyrel
sen ser fram emot ett positivt 
samarbete och hoppas att Ma
rianne kommer att finnas på 
plats på skolan och forskolan i 
Ljustorp så ofta som möjligt. 
Tina lyfter också fram att hon 
hoppas att Marianne kommer 
att fungera som det pedago
giska ledarskap och bollplank 
som Ljustorp behöver. Vi be
höver någon som vill utveckla 
och profilera verksamheten. 

Torsdag 2/6 10-13 Fredag 1016 kl 11.00
 

Lögdö Bruk Ljustorps kyrka
 

Skolklasser inom Timrå kom Klasserna framför sånger
 
mun kommer att ha marknad
 Kulturskolans elever uppträder

och sälja egna tillverka
Vinnande bidrag i barnende alster, loppisprylar 

melodifestival framförsmm 

Rektorn önskar trevlig 
sommarn 

Nästa tennin startar: 22/8 
Arr. Företagsam skola 



I det här numret skall vi 
återigen skriva en del om 
skolan mitt i byn. Vi har be
sökt förskoleklassen (6 års), 
musikskolan och den nya 
rektorn. Dessutom kommer 
vi att rapportera om hur ut
redningen kring föränd
ringarna på skolan går. 

Så är det dags för att besöka 
förskoleklassen på Ljustorp 
skola. Jag träffar Britt Grotha
ge och Rosie Nygren tillsam
mans med 13 busiga barn. 

Britt berättar att 6 års verk
samheten är en frivillig verk
samhet och att den inte ingår i 
den lagstadgade skolskyldighe
ten. 6 års är skolforberedande, 
berättar hon. Enligt skolverket 
som nyss varit på besök är 
verksamheten ganska skollik, 
men det brukar den tydligen 
vara om den ligger på skolan. 
Vi måste ju folja skolans tider, 
eftersom vi hjälper till med 
rastvakter, "fritt arbete" och 
musik. Dessutom äter barnen i 
matsalen och det styr också 
upp tiderna, säger hon. 

Det man faktiskt gör är språk

samlingar, skolforberedande 
matte, rörelse i gympasalen 
och utflykt en gång i veckan. 
Verksamheten varvas hela ti
den med lek. Vi har ett mate
rial byggt på 7 teman som vi 
arbetar med under året, berät
tar Britt. 

Det är Britt, Rosie och Britt 
Inger som turas om att vara 
på 6 års och samma personal 
har också ansvar for Fritids

verksamheten. 

J ust den här dagen sitter man
 
och målar med målarfärg vid
 
bordet och barnen målar av
 
hjärtans lust. Det blir fantastis

ka teckningar i underbara fär

ger. Idag är det också två elever
 
från årskurs 6 som har prao i
 
verksamheten.
 

Placeringen av lokalen dvs att
 
vi ligger vägg i vägg med 6:an
 
var något som vi från början var
 
väldigt skeptiska till, berättar
 
Britt. Men det har man fått om

värdera rejält. Det har funkat
 

. kanonbra, berättar hon. 6:orna 
tar ett fantastiskt ansvar för 6 
åringarna och dom är ofta här 
och leker med barnen. Det är 
snudd på att man får säga till 6 
åringarna att ta det lite lugnt 
med 6:orna, berättar Britt 
skrattande. 

Att verksamhen har flyttat från
 
Loftet ner i själva skollokalen är
 
bara positivt. Det är närmare
 
till både matsal och gympasal.
 

Sen är det dags för rast och
 
både barn praoelever och lärare
 
försvinner ut i vårsolen.
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Kulturskolan är en del av 
skolan som dels servar vis
sa skolor med klass musik 
och som dels håller på med 
undervisning i enskilda in
strument. 

På kulturskolan i Timrå kan 
man bl a lära sig enskilda in
strument som slagverk, flöjt, 
piano och gitarr. Alla får börja 
med vilket instrument dom 
vill idag och musikskolan 
gäller från 6 år och uppåt. 
Vissa instrument som t ex bas 
rekommenderas dock inte for
rän barnen går i 4:an. På vis

· sa instrument är det vänteti
der som t ex slagverk. 

Jag träffar Sibylle Menzel 
Kuhne som har klassmusik i 
Ljustorp och dessutom under
visar elever på gitarr och 
blockflöjt. Sibylle berättar att 
hon har också hand om kul

· turskolans torsdagkvällar på 
Mariedalsskolan i Timrå. Då 
kan man anmäla sig till olika 
aktiviteter som kör, orkester 
eller att prova instrument. 

Sibylle berättar att man un
der året jobbat i projekt med 
barnen på mellanstadiet. Pro

· jektet har i år varit Samba. 
Projektet slutar med en kar
neval den 27 maj i Timrå. 
Hela mellanstadiet i Ljustorp 
kommer att delta i Karneva
len och man har gjort egna in
strument som man ska spela 
på, säger hon och visar ett in
strument ur en påse. Barnen 
kommer att gå från Vivsta 
skola till torget och där blir 
det sedan sång och musik av 
kulturskolans elever. Det blir 
bl a en Sambaorkester, Ung
domsorkestern, Drillflickorna, 
Timrå musikkår och uppträ
dande av dansesteterna. 

jobbat med i 3 
år. Hon säger 
att det funge
rar kanon här. 
Lärarna är 
fantastiska att 
jobba med och 
det är en forut
sättning när 
man som Jag 
bara dimper 
ner en gång i 
veckan för att 
ha musiklek
tioner. 

för barnen om 
man sätter in 
det i ett sam
manhang för 
dem. Det är ock
så ett av hennes 
egna största 
mål med den 
verksamhet hon 
själv har. Bar
nen skall få 
känna hur kul 
det är att spela 

Sibylle med ett av barnens instrument med andra och 

Sibylle som bl a under visar i 
gitarr tycker att det är roligt 
att gitarr är ett instrument 
som går framåt. På mina lek
tioner brukar jag satsa på att 
lära ut ackord så att man kan 
spela för andra på tillställ
ningar. Man kommer långt 
med tre ackord, säger hon. Då 
blir det också roligt att spela. 

Sibylle berättar att musik 
ofta fungerar bra och är roligt 

hitta glädjen i 
m usiken, säger hon. 

Här i Ljustorp har vi också 
varje år "barnens egen melo
difestival". Barnen skriver 
egna låtar som dom framför i 
gyml)astiksalen inför alla 
andra. Sen röstar man fram 
en vinnare. Vinnaren får ock
så uppträda i kyrkan på 
skolavslutningen, avslutar Si
bylle innan hon skyndar iväg 
till bilen för att åka vidare. 

Ljustorps skola har Sibylle Sibylle med fjolårets vinnare av barnens egen Melodifestival Joakim Edström 
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Under vintern har Ljus
torpsborna engagerat sig i 
frågan kring skolans fram
tid. Ljustorp har lämnat in 
namn insamling, gjort en 
manifestation nere på tor
get i Timrå och dessutom 
lämnat in en egen utred-

o ning kring skolan till Timrå 
kommun. 

Sakfrågan som Ljustorna har 
protesterat mot har varit att 
ledningen för Norra skolområ 
det har gjort en utredning där 
man föreslår att förskolan flyt
tas upp på skolan och att 

o årskurs 6 flyttas till Ala. An
ledningen är minskat barnan
tal inom skolområdet, vilket i 
sin tur leder till sämre ekono
mi för norra skolområdet. 

Ledare och eldsjäl i allt det här 
är Tina Tjärnberg-Forslund 
som också sitter som ordföran
de i den lokala skolstyrelsen. 
Tina berättar att frågan om 
hur Ljustorps skola ska se ut i 
framtiden inte är avgjord än. 

Det som har hänt på sista ti
den är att man inom Norra 
skolområdet har tillsatt en ar
betsgrupp bestående av alla 
rektorer inom området och 
dessutom Åsa Magnusson, 
Christer Nyman och Tina själv 
från Ljustorp. I den gruppen 
har man framförallt diskuterat 
att man vill ha en utökad ar
betsgrupp med personal från 

o fler förvaltningar, för att få ett 
bättre beslutsunderlag. -Vi 
här i Ljustorp ser till helheten 
för byn och därför är det viktigt 
för oss med en så bred arbets
grupp som möjligt som kan tit 

o ta på konsekvenser för hela
 
samhället, säger Tina.
 

Slutsatsen av arbetet så här 
långt är att det har tillsatts yt

terligare en ny arbetsgrupp som 
består av Arne Perming, områ
desrektor; Lars- Erik Nordin, 
oppositionsråd; Jan Norberg, 
ordf. socialnämnden; Ronny Sö
derlund, förvaltningschef på 
kultur och teknik och Tina och 
Christer från Ljustorp. Arbets
gruppen skall titta på olika al
ternativoch lösningar vad gäll
er skolan i Ljustorp. 

-Jag tycker att det är väldigt 
positivt att vi har kommit till 
en dialog med förvaltningarna 
och med kommunen som helhet. 
Fortfarande gäller dock att vi 
inte vet vad arbetet egentligen 
mynnar ut i för slutförslag, sä
ger Tina. 

Tina fortsätter att säga att det 
är mycket bra att man dessut
om separerat frågan om Sörå
kel' och Ljustorp från varandra. 
Hon betonar att det inte går att 
ställa skolan mot varandra, alla 
skolor är lika viktiga. Folkets 
hus i Söråker är viktigt även för 
oss i Ljustorp och dessutom går 
vår barn på Ala i Söråker under 
högstadiet, så vi kan inte 
motarbeta bra lösningar där, 

tillägger hon. 

Till hösten har 9 av årets 18 
barn i årskurs 6 valt att gå 
till Sörberge skola istället för 
Ala i Söråker. Vi frågar Tina 
om det kan vara ett resultat 
av vinterns motsättningar 
mellan Ljustorparna och Nor
ra skolledningen. -Jag tror 
inte det, säger Tina eftertänk
samt, fast egentligen är det 
svårt att uttala sig. Jag tyck
er i alla fall att det är synd, 
eftersom det drabbar Norra 
skolområdets ekonomi och 
därmed även Ljustorps skola i 
för längningen. 

-Jag har försökt att ta reda på 
vad det beror på att det blivit 
så här i årets val. Vissa säger 
att det har med bättre resvä
gar och träningstider att göra, 
andra har valt efter kompisar. 
Samtidigt går det nog inte att 
förneka att barnen naturligt
vis har hört diskussionen som 
varit i vinter. Vad som är hu
vudorsak och inte är svårt att 
säga, avslutar Tina. 

Se mer information: www. 
lj ustorp .se/manifestation 
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• • •• Ljustorpsklass vinnare I tavling
 

Vivsta Bibliotek arrange
rar varje år en sagotävling 
bland årets 3:e klassare i 
kommunen. I år vann Ljus
torps klass 3 tävlingen. 

Tävlingen är utformad så att 
varje klass skickar in sina bi
drag till Vivsta Bibliotek i 
Timrå. Tanken är att man 
ska inspirera barnen att läsa 
och skriva sagor. 

De tre vinnande klasserna 
fick ett bokpaket var och blev 
firade på Vivsta bibliotek med 
glass och godis. Där läste man 
också upp ett urval av barnen 
sagor. Från Ljustorp läste 
man upp bidragen från tvil
lingarna Ida och Jonatan Lo
dell. Idas bidrag heter "Sagan 
om den herrelösa katten" och 
Jonatans bidrag heter 

-7 ......."1
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"Skoterns som slirade". 

Ida berättar att det var frö
ken som skickade in bidragen. 
Hela klassen skrev sagor som 
sammanställdes i en bok. 

Ida tycker att var roligt att 
klassen vann tävlingen. Jona
than tycker att det roligaste 
var när dom läste upp hans 
bidrag på prisutdelningen. 

Båda syskonen berättar att 
dom gärna skriver berättelser 
hemma och att det är roligt 
att skriva. När jag ber dem 
om råd till andra som vill 
skriva så säger Ida att det 
viktigaste är att skriva snyggt 
och vara noggrann, medan 
brodern säger att det vikti
g~ste är att skriva med spän
nmg. 

När jag pratar med alla i 
. klass 3 så säger samtliga att 
det var kul att skriva saga, 
men det tog lång tid. Några 
av barnen säger att det roli
gaste som dom vet är att skri
va berättelser och sagor. 
Dessutom var det jätteroligt 
att få åka in till biblioteket på 
prisutdelningen, säger bar
nen. 

Läraren Eva Wicksell berät
tar att alla bidrag i klassen 
var mycket bra. Det var bra 
innehåll och bra skrivet över 
lag. Det är roligt att Ljustorp 
lyckades vinna, avslutar hon. 

På bilden ovan är 3 elever sju
ka och saknas. Totalt består 
årskurs 3 i Ljustorp av 11 ele
ver. 



Dom hittade sitt drömhus i Ljustorp
 
I december 2004 fick Ljus
torp ytterligare ett till
skott i befolkningen. Det 
var Johan och Anna Mode
er som tog steget och flyt
tade från Stockholm till 
Tuna i Ljustorp. 

Anna och Johan är nygifta 
och träffades i Stockholm för 
två år sedan. Anna hade då 
bott i Stockholm i 5 år och Jo
han är både född och uppvux
en i Stockholm. Anna däremot 
är uppvuxen i Ljustorp, åt
minstone bodde hon här mel
lan hon var 8 och 18 år gam
mal. Både Johan och Anna 
trivs som "fisken i vattnet" i 
Ljustorp. 

Anna berättar att det började 
med att dom tog över ett gam
malt hus i släkten och hade 
det som sommarhus. I två år 
njöt dom av somrarna i Ljus
torp och led av stressen när 
dom återvände till Stockholm. 
Då började tanken att komma 
att kanske skulle dom lämna 

. storstan och bosätta sig på 
landet istället. 

-Vi kände att vi ville ha mer 
livskvalite i livet. Vi var så 
stressande och rusade till och 
från jobbet. När vi kom från 

Ljustorp på hösten, så be
stämde vi att vi skulle försöka 
att behålla lugnet även i stor
stan, men det gick inte. I 
Stockholm är allt hetsigare, 
stressigare och mer inriktat 
på konsumtion. Här i Ljus
torp går liksom livet i sin 
egen takt. Det är mer avskär
mat, fast på ett positivt sätt, 
berättar Anna. 

När vi väl bestämde oss så 
gick det fort, berättar hon. Vi 
ägde varsin bostadsrätt i 
Stockholm som vi sålde och 
sen flyttade vi hit på vinst och 
förlust, fast ingen av oss hade 
jobb. Efter ungefär två måna
der hade Johan fått jobb som 
hotellchef på Söråker Herr
gård. För Annas del har det 
inte varit lika lätt. Hon är ut
bildad som fotograf och har 
tidigare arbetar på bildbyrå. 
Inom hennes bransch finns 
det knappt några arbeten i 
sundsvall. J ag funderar på att 
omskola mig eller nåt sånt, 
säger hon, men jag är inte så 
stressad vad gäller jobb. Jag 
behöver en period av lugn och 
ro och dessutom tar renove
ringen av huset mycket tid. 

H uset som dom har köpt är 

Anna Modeer i sitt nyrenoverade kök 

från 1850. Det har varit obe
bott sedan 2002 och renovera
des senast på 60 talet. Just 
nu jobbar makarna med att 
återställa husets gamla 
charm genom varsam renove
nng. 

Hittills har dom hunnit börja 
renovera köket. Dom har bl a 
satt upp gamla lister, pärl
spont och satt in en gammal 
vedspis. Renoveringen får bli 
ett livsprojekt, skrattar Anna, 
hela huset måste ju åtgärdas. 

Anna konstaterar att pend
lingen är inget problem för 
dem. Det tog lika lång tid att 
komma till jobbet i Stockholm 
också. Det har dessutom fak
tiskt också gått bra att lämna 
kompisarna och flytta hit upp. 
Många av våra kompisar är 
rörliga och bor ändå runt om i 
Sverige. Det viktiga är livs
kvalite och det har vi funnit 
här, avslutar Anna. 

Du som flyttat till Ljustorp, hör gärna 
av dig till Ljustorpsbladet. Vi lyfter 
gärna fram inflyttade i tidningen och i 
marknadsföringen av Ljustorp. 

reporter@ljustorp.se 
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