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ALLMÄN INFORMATION 

NÄSTA TIDNING 

Nr5 

Nr6 

STOPP OCH UTSKICK 

6 september 29 september 

7 november 22 november 

Gör din stämma 
(eller penna) hörd i "bladet" 

Medlemsavgifter för år 2002 
Enskild 50:
Familj, företag, förening 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.. Alla Ljustorpsbor {>år den gratis, men känner ni någon "emigrant" som skulle 
va ra intresserad så tipsa gä rna. 

Föreningens Postgiro 
86 11 24 - 6 

ANNONSKOSTNADER för 2002 

I Pris: exkl. moms inkl. moms 
'I Ljustorps hemsida: 

I INTERNET.. 
Hel A4 600: 750:


http://www.geocities.comNosemite/
 1/2 A4 300: 375:
1/4 A4 150:- 187:50I Rapids/6009 

J 

Radannons 32:- 40:-ITips om ändringar och länimr, hör av dig till: 
'I Lena Liljemark, 822 22 
e-mail: lovberg@algollet.se cmw~ ~~ ! 

I 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
STOPPDATUM!! Hel A4 2.400:- 3.000:

Är fortfarande tacksam om jag 1/2 A4 1.200:- 1.500:
1/4 A4 600:- 750:får in ERA bidrag lagomt till Radannons 128:- 160:

stoppdatumet. 
<®Ym~~ ~~m;;;;?;§l:> 
~~ ~~Hanteringen blir liksom mycket 

enklare då... 
ANNONSABONNE1VIANGSKOSTNADER 

FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR 

Hel A4 2.000: 2.500:
1/2 A4 1.000: 1.250:
1/4 A4 500:- 625:

®~,=============~ 
ADRESSEN TILL "RED": 
Marianne Persson 
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN 
060 - 823 23, 82423,070 - 54 824 99. FAX 060 - 823 23 (RING FÖRE!)l HIT SKICKAR NIALLTNI VILL HA MED I TIDNINGEN.............
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ISka vi baka??
 
Har fått in ett lustigt recept som visserligen kan misslyckas ... men lycka till!
 

Lättlagad och trevlig Fruktkaka. 

1 dl smör
 
1 dl socker
 
4 ägg
 

11 tsk salt
 
1 dl farinsocker
 
4 msk citronsaft
 

.Nötter
 
2 liter whisky
 

Ta fram en mellanstor skål.
 
Kolla whiskyn genom att smaka.
 
Häll whiskyn i ett decilitermått och drick.
 
Upprepa.
 
Sättt på elvispen.
 
Smaka åter igen på whiskyn så att den fortfarande häller lwaliten.
 

Schtäng av elvispen.
 
Knäck två hönor och schläng ischkålen, vdd loss den med en muvschkrejsel.
 
Schmaka sen om whiskyn fortfarande är god.
 
Schen ska du schila 2 dl schalt, eller når schånt. De e inte schå noga.
 

l

Kolla whiskyn.
 
Schila citronsaften, lägg till en mat.. ...sched och schå socker, eller nåt, va f:n.
 
Schmörj ugnen.
 
Vrid kakformen på 220 grader, glöm inte å schtänga av elvischpen.
 
Schläng ut schkålen genom fönschtret och schå lwlla whiskyn igen.
 

I I 
Gå å lägg dej o Vem f: n sehänner ror å äta en j:a fj ni<tl",ka i alla fall. ~o 000 

,--'====================::;-:==============::-;::::,=--=---=---=---=---=---=---=---=-=---=---=---=~-
- Vad har ni f'ör yrke? Tips Pojken kommer tillla~ 
- Jag är agronom. Riv~l ost: använd mandelkvarn, det går handlaren och vill 
- Vad var er far? jättebra. inhandla ett kilo snus. 
- Lantbrukare. - Det där är nog fel, säger 
- Och er farfar? Blåbär; ta bort fäl'gen på fingrarna med handlaren. Det är säkert I 

1- Han var bonde. färsk citron. Gnugga ordentligt så ett hekto du ska ha. I 
f"örsvinner den, - Nä, säger pojken. Farfar I 

IHört på nattklubben: därhemma fyller 75 år I 

'- Tack så mycket tör dansen! Isbitar i glada färger; häll lite karamell- och vi ska bjuda på mat. I 
- Dansen, vaddå dansen? Jag t'irg när du fryser in islådan. 
har bara f'örsökt komma ~ Johansson anklagas f'~ 
fram till baren! Rena regnvattentunnor; trä en nylon- I kvacksalveri. Ni har Så;; I 

I strumpa över nedre delen av stupröret. ett medel som ni påstår 
Mammor emellan: Då stannar löv och annat krafs där. ger evigt liv. 
- Fy vad blöjorna blivit dyra! IHar ni anklagats för detta 
- Ja, det vore bättre om man Såpbubblor; blanda vatten, såpa och lite tidigare? ~ 
kunde ge barnen torrmjölk. bakpulver. Bubblorna blir då extra Ja domaren. 1657, 1719, I 1 

Då behövde man bara I stora. 1824 och så nu. 
1damma av dem emellanåt. L 

I L...- ----I ~ 
2 - -----
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~ Vi bygger allt överallt. 

US & Bygg Companiet 

Husbyggartankar!! 
Fritidshus eller villa...
 

Valet är ert.
 

Vi har 
alternativen! 

Medborgargatan 53, 856 30 Sundsvall 

BYGGSERVICE
 
ENTREPRENADER
 

FASTA PRISER
 

060-15 21 4S 
Tel. 060-1 S 21 44, IS 2\ 99 

Fax. 060-1 S 21 46 
www.hus-bygg-comp.se 

t ($JÖDA~
 

!I~ (~
\; .. 

~ 
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Mineraljakten!
 
Glöm inte bort våra
 
gömda "skatter". Ut
 

och leta reda på
 
stenar som verkar
 

intressanta. Skicka in
 
för analys, och vad
 

vet man..
 
Kan vara ett fynd.
 
Har du frågor, ring
 
Erland Nordström,
 

han är vår kunnige på
 
orten.
 

823 19, 070-63 823 19
 

Fiskens dagByggbutiken \~\\II'/!/lj,*}Ti Bättre väder för man leta efter, 
,\\ //~~f. d. Galins _I det var verkligen toppen. 

i Timrå ~1lIl Underhållningen var 
Vi har det Du behöver inom bygg. 1 söööverän, Lasse och Love, 

I verkligen värda att rekommendera 
Furu-list Vitmålad-list Trävaror Paneler till eventuella danstillställningar. II 

Laminatgolv Innertak Bänkskivor 

Spånskivor Gipsskivor 
Plywood 

Board 

Inner- och ytterdörrar 
Isolering 

Fönster 

Infåstningar Be
Plast och pa pp 
slag Skruv 

El-artiklar 
Spik Lim 

Alltid lågpris 
Sågade och hyvlade trävaror 

Låna gärna vår släpvagn 

Terminalvägen 6, Timrå
 
Tel 060-57 1050
 

Öppettider vardagar 7.30 - 18.00
 

Trevlig publik, äntligen en
 
hantverkare på plats.
 

Nytt för i år var drag med hund
 
och ponnyridning, men tyvärr
 

var det inte så många som
 
tordes ta en hundtur. Vi får väl
 

se hur landet ligger nästa år.
 
Även häst-bingo var nytt för i
 

år. Tyvärr blev ingen av
 
hästarna "nödig" så vi fick lotta,
 

men skam den som ger sig,
 
vi prövar igen nästa år.
 

Glada positiva funktionärer som
 
tackas för deras fina insats.
 
Vi ses väl nästa år också ??..
 

En lyckad dag tycker ialla fall 
Jag. 

Marianne1.- 3 
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Hotell Laxen :t.~~ 
Äta ute? ~(\ 

Du behöver inte åka så långt!
 
Dagens rätt serveras 9.00 - 14.00
 

Restaurangen öppen vardagar 11.00 - 20.00
 
Helger endast bokning
 

Ät i en lugn och stilfull miljö.
 
l\1ed fullständiga rättigheter.
 

Mot uppvisande av medlemsbevis i Ljustorps Byutveckling
 
bjuder vi på dessert (glass m hjortronsylt) efter maten
 

STRÖMFISKET DELTAFISKET
 
Fixa upp en glad lax!!! ! 

Välj vart Du vill fiska, zon l, 2 eller 3.
 
Zon 1 och 2, bokas endast på sportfiskekolltoret:
 

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

HJALP!!
 

Finns denna Ljustorpare
 
som är lite ''fena'' på
 

hemsidor!!
 
Vi behöver någon som
 
övertar hanteringen av
 

vår hemsida
 
Ljustorp
 

bortom bråttont
 
Hör av Dig snarast vid
 

intresse.
 

Marianne 824 23 
070-54 824 99 

Jag och min svärmor har 
faktiskt en massa gemen
samt. Vi önskar till exem
pel båda att min fru hade 
gift sig med någon annan. 

Butiken 
med de unika 
presenterna 

Timrå Konsthantverkare 
Köpmangatan 23 i Timrå 

060 - 580619 
Öppet: vard 10 - 18 

lörd 10-14 
http://welcome.to/hantverket 

4 --1 

Tapetsera eller måla? 

Alla typer av nlåln ings
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till 
ortens målare 

.... ---1 



Ljustorps Idrottsförening
 
Kallelse! ! 

Ljustorps IF;s medlemmar kallas härmed till medlemsmöte 
å klubblokalen tisdagen den 30/7-02, kl. 19.00. 

Ärenden.
 
Eventuellt köp av Idrottsplattsen.
 
Information om köp av "OK macken".
 

Styrelsen 
~)l-  ~y~ /~-----' 

"V 

Inget att göra på torsdagkväll ? Tipps; bilbingo på Ljustorps Bygdegård. 

Fastigheterna 1:12 och 2:7 i Mellberg" OK n1acken "har köpts av 
Ljustorps IF. 

Vi kornn1er att städa och måla fastigheten under juli månad. 
För Er som vill ha mer information kom till vårat medlemsmöte den 

30/7 kl. 19.00 på IP. 

Ordf. Christer Nyman 

BJÖRKÄNGEN 
Kom ihåg LOTTFESTEN den 10 augusti. 

Musik: " Kjelles Traktorkapell " 
30 min. scenshow med en livs levande BM Viktor - 59 

Endast förköp. Se vidare affischering. 

5 
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BYGDEGARDssillÅN
 
Ett glädjande besked från Boverket 

nådde oss precis vid utgivningen av förra 
Ljustorpsbladet. Vår ansökan om bidrag för 
tilläggsisolering, fönsterbyte och till 
värmeanläggning beviljades. 

Vidare Ilar beslut tagits beträffande 
utbyggnad av Bygdegården. Det innebär att en 
utgrävning under stora salen kommer att göras. 
På så vis sammanbinds befintliga källar
utrymmen under scen och -under kök-lillasalen
foajen. Den nya lokalen är tänkt att i första hand 
nyttjas till ungdomsverksamhet. 

e.u. UlfNilsson 

w~n~®IIDUUiID@{Ji) 

~~ 

OOW@@j@~U'@]@oo 

Ljustorps Bygdegård ek. f6rening 
Mellberg 3107 
86033 Bergeforsen 
Postgiro 17 65 03 - 1 
BOKNINGSTELEFONER: 
060 82186, 060 824 03 ,
 
0702983 184
 
anläggning 070 34 00 117
 

Vaktmästare 070 28 83 147 



Barngymnastiken . 
för åldrarna O - 6 år 

börjar åter 

2 september - 16 december 
Måndagar 18.00 - 19.00 

i gympasalen 
Villkomna hälsar 
Åsa och Cecilia 

.........Bredband . 
Till Ditt telefonjack!! 

~
 -
Om vi vill ha bredband i Ljustorp är nog
 

detta enda sättet att få det.
 
Om Dn ringer gratisnumret nedan och
 

anmäler Ditt INTRESSE, så märker dom
 
att vi vill utveckla oss även här.
 

OBS det är EJ bindande.
 
Ring Telia Kundservice Bredband
 

020-222100
 
För din intresseanmiilan. 

Hustrun irriterat till maken: 
- Varför säger du alltid mitt hus, mina barn 
och min bil? 
Mannen svarar inte. 
- Vad letar du efter, förresten? 
- Våra kalsonge.', svarar mannen argt. 

Bynamn 
u.' Medelpadska ol'tnamn II
 

Hur Ljustorps byar har fått sina namn.
 
I detta nummer presenteras
 
Lagfors, Gällvik och Rogsta
 

Lagfors påminner oss direkt om fisket i gamla tider. Namnet skrevs Laffors 1535, 1543 och Laghforss 
1547. Nordlander har givit en sannolik förldaring. Lagskog betyder i Ångermanland ett för hela byn 
gemensamt skogsområde och lagslått ett för byn gemensamt slåtteriand. Lagfors betecknar i överens
stämmelse härmed en fors, där fisket är gemensamt. Ljustorps Lagfors är - fortfarande enligt Nordlan
der - liksom Lagforsen i Ljusnan i Hälsingland slutpunkten för laxens vandringar, varför Nordlander 
f6rmodar, att det på båda ställena varit förträffligt laxfiske. 

Läge vid vatten anges kanske också utav Giilll'ik, som 1535 skrevs Helwijck, 1543 Hielviick. Nordlan
der förmodar, att namnet är sammansatt av dialektordet /~jiil/e och vik. Det förra antas här ha betydel
sen "terrass". Ser man på en karta, finner man, att en sådan innebörd mycket bra stämmer med natur
förhållandena på ålatsen. "Njäl/(e) " kan i andra ortnamn ha betydelsen "ställning av något slag för 
jakt". Såvida namnet inte är mycket gammalt, har vik här säkerligen avseende på någon böjning av 
Ljustorpsån eller på den inbuktning i åsen, där byn ligger; en sådan användning av ordet vik är väl 
styrkt i ortnamn. 

De gamla som bodde i Ljustorp kunde emellertid - åtminstone unde.' somliga tider - också kalla sina 
byar med namn, som ända från början avsett byn, inte någon å, något berg e.d. Rogsta t.ex. är ett så
dant namn. -sta känner alla medelpadingar till från många ortnamn. Det löd äldst -stad/lir och kan 
återges med "boplats, gård". Det föll sig naturligt för Ljustorpsbönderna, att de, då de ville ange en 
gård, sa vems gård det var. De kunde tal om Ketils-stadhir "Kättels gård" eller Friinda-stadhir "Frändes 
gårs". Därför har vi anledning misstänka, att ett mansnamn ingår också i Rogsta. Detta skrevs Roks
tadh 1547 och Rokstad 1560. I gammal tid tycks det ha funnits ett mansnamn Rog, och kanske har den 
Ljustorpsbonde, som gett namns åt Rogsta, burit detta namn. Men det är inte säkert. Också i Torps 
socken finns det ett Rogsta, men det skrevs Roaldsstathom och Roaldzstad 1418. I det fallet har bonden 
tydligen hetat Roafd, ett namn som förr var brukligt i både Sverige och Norge. Kanske den förste bon
den på Rogsta i Ljustorp har haft samma namn. Men han kan också ha hetat Roar eller Roe, som också 
äro gamla svenska namn. 

'--------------------------------7 



KUNSKAPSBANKEN!!
 
Den 1 gång per år utkommande lilla
 

"telefonguiden" kommer i nåt av de när

maste numren.
 

De som var med i förra utgåvan
 
kommer att hänga med även i nästa, om
 

inte ni själva önskar utgå.
 
Alla ni övriga kanske också viI 

med. Yrke eller "bara" 
lika hög 

Tänk på att Era färdig' 
som tillgång i andra~ 

kanske verkar blygsam, 
Berätta vad ni är bra 

alltid komma någon till d 
själva. 

Många på byn har haft st' 
denna "bank". Det är Iikso~\ 
ta någon för det man behövei 

I 

dela funderingar mt:l, 
Ring Erland Nordstr 
823 19, 070-63823 le 

Skidor, jogging, cykel, 
fotboll, hockey, fiske.. 

Här finns det Du 
behöver till Din sport. 

Öppet vardagar 9.00 - 17.30 l 

Lördagar 9.00 - 13.00 I 

Under SOmnIaren stängt lördagar. I 

Inet är bättre for tjejer att vara singel än vad det 
är for killar. Killa.' behöver någon som plockar
 
upp efter dom.
 
- Anna 9 år
 

I När är den rätta åldern att gifta sig? 
23 är den bästa åldern, fOr då har ni känt varand
raj ättelänge! 
- Ale.\:andra 10 lir 

I Ingen ålder är bra att gifta sig vid. Du måste vara 
en idiot for att gifta dig, 
- Fredrik 6 år 

Vad gör de/Testa personer på en trlif/? 
De har det roligt, och de borde använda dem for
 
att lära känna varandra bättre. Till och med poj

kar har något att säga om du lyssnar ordentligt.
 

1- Lisa 8 år 
__ __. -.J~ _~ 

8 



SPONSORER PÅ FISKENS DAG
 
Vi vill tacka alla generösa sponsorer, nu nämnda i alfabetisk ordning:
 

Benkas
 
Byggbutiken
 
Carina Melin
 

Domus
 
Elvy Dahlin
 

Folksam
 
Inger Andersson
 

Ljustorps Handelsträdgård
 
Malin Wiksell
 

Pelles med personal
 
SCA
 

Tomat-Ås
 
Hoppas verkligen att jag nämnt alla, om inte så ber jag i förhand om ursäkt.
 

Det är tur att Ni finns, för fick vi inga vinster till våra lotterier och tävlingar vore
 
Fiskens Dag ingenting.
 

Tacl{, Tack
 

,
 

'iFa1.a.h..c..:
 

~:J~, lÅvi.If.c.H. (26-28/1)
 

req-G~, rg:rr..ä.H.A.t.a. (2-l/- /8) 

Fredag 26/7 19.00 Fredag 2/8 19.00 
Lördag 27/7 19.00 * Lördag 3/8 19.00 * 
Lördag 27/7 22.00 Söndag 4/8 11.00 
Söndag 28/7 11.00 * Grillningen eller servering efter mötet 

cf'åH.g. 8.. HUL.:S.1.Jt.: R 8.. ...c. .NufI.d1.H., Ci~, C-fJ-HD-~, lit 1-1

VÄlKomnA! 
L--------------------------------9 
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ABF Sundsvallsorten hälsar Dig välkommen till 

.Jlnitas Jfundvård 
Trimning~ klippning 

och tillbehör och godis 

vårt kontor i Timrå eller i Sundsvall. Vi
 
organiserar cirklar och kulturprogram~
 

framförallt i samarbete med
 
med lemsorganisationer,
 

men även med/för allmänheten.
 
Berätta rör oss vad Du vill göra.
 

Det lir dags Nu attfundera på vad
 
Du vill gör i höst och vinter.
 

Kan det bli cirkel i l;justorp kanske??
 

Välkommen att kontakta oss! 

ABF Sundsvallsorten 
Sundsvallskontoret 64 10 60 

Fax 171020 
Timråkontoret 58 04 66 

Fax 572543 
e-mail: abf@sundsvall.abf.se
 

ABF:s hemsida www.sundsvall.abf.se
 

10 ------------ 

Hund~ katt~ gnagare~ fågel och fisk
 
Prisex.
 

Ren Pellets~ Svenskt foder för gnagare~ 25:-/kg
 
alt. 5 kg = 100:


Undulatfröblandning 24:-/kg
 
Solrosfrön~ vit
 

Papegojblandning 40:-/kg
 
Lite fiskfoder~ Tubefix, Mygglarver ex
 

Hund/oder 
Sportsman's Pride, am. helfoder 18 kg, från 315:

Kattjoder 
Cat Cafe 6,3 kg, 240:-, veterinärkvalitet 

Även andra amerikanska sorter 
Shampo 

Cardinal serien + andra sorter 
Ginseng - bra för leder, ger extra energi,
 

ökar motståndskraften mm
 
KORTLEK: häst, hund, katt (52 olika bilder)
 

Öppettider: Alla dagar 13.00 - 19.00
 
Telefontid: Från kl. 11.00
 

Duvvägen 3, 861 34 Timrå
 
Tel 060-57 59 18, 070-333 1433
 

..... .. .....
 

mailto:abf@sundsvall.abf.se


~~•I eJGJfJtJeJtJtJtit!&1tJtJtJtif1iieJ r~'='~"='~:~"='~"~"'~"~"'='~"='~"'~"=FF"l 

I Vill ni vara med och fJ DAGENS ROS. f,1 f: RODAKORSET ~ 
'I' skriva i bladet kan ni e e~· BLOMSTERFONDEN !lIäven faxa till mig eller 1# 6# II Il 

rP4 !f'4 ii PG 569655 - 4 jl
maila. iW G o • t'll iW II II 
Faxen är 060-823 23 11 (1I. l tJ ~. Tel 823 64 :~ 
men slå en signal fOrst I &1 Arets helgjobbare pa 

o 

tJ ~",~"~,,,~,,~,,,~,,~,,~,,~,,~, .. ~.. ~.. ~.. ~.. ~.. ~.. ~.. =,~ ..=,J 

i :M.ail adressen ä.r:. ~~ "Fisken" . o ~ g Ska Ni bygga nåt till våren!II 

bJorkom@mazl.blp.net'l11:.. Tusen tackför l ar! ~11 sommaren? Utan ritningar? 
IL. -----ll &J tJ Ring Marianne 

tftltJfJtJiJtJCJt1t:1tJfJtJtJtlfJCJ 82323,82423 
,----------- .._-------------~-~------, .=====================~ 

I nöden prövas vännen. I Vill bara nämna vinnar'na i 
Vill från hjärtat taclm alla grannar och v~inner som den makalösa fisketävlingen 

stöttat och ivrigt hejat på mig under min flytt från under Fiskens Dag. 
I Endast 2 fiskare lyckades haffa 

Bredsjön. Utan Er alla vete tusan om jag orkat. fisk över den tillåtna gränsen:II 

Man gör sina misstag sa igelkotten som tog rotborsten. Simon Svedlund 76 gr
 

Vill också å Blixtens vägnar be om ursäkt för de gånger Och Lars Tomas 70 gr
 

han rymt från flyttkartonger och en ledsen matte. I
I
 

Grattis ännu en gång.Kramar till er alla från Maggan och Blixten. I 

l Ljustorps Fiskevårdsområdes Efter regn kommer. alltid SOISken..._._. ---.J1' '- ---' 1 Förening 

(BIBLIOTEKET HAR ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 - 19.00)
 

Tel 821 47 

BOK-TIPS FRÅN STINA 
Inga tips detta num mer på grund av semester 

1 
11 
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~~ ]Rasty{ats yå ej, men ~ 
FUSKBÄCKENS BYALAG annars ganska {ugnt.
 

Återkommer i höst.
 
13ya{aget önskar arra enfortsatt skön sommar och
 
fin höst.
 

Fuskbäckens Byalags styrelse
 
Ku. Ordf. Christer Nyman
 

Våra skinngubbar har varit och veat inför vintern, 
men nytt för i år, är att Ni får klyva veden själva. 

Sen, glöm inte EI'a sopor 
Tack 

Det kommer säkert något nästa nummer. 

Bredsjön / Slättmon's egen hemsida; 
www.mediatorget.com/bredsjon-slattmol1 

!'JIPPt~~iii..~..iii..iii..iii..iii..iii..iii..iii..iii..iii..iii..iii..iii:::::~~Q~]--;:::get:::'"a V-= Sl;:-s=e-m-e=st=e~-r=u-n=d=er-J=' U-I-i.~~l! 
MJÄLLÅDALEN Vi startar åter Upp i augusti med en utflykt 

till okänt mål. 

Styrelsen gn kf(~ilis Smedman, ont/orunde, 
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I juni hade byalaget sin årligt återkommande strandfest, på badstranden. 
Efter intaget av eget medhavd förtäring bjöd byalaget på kaffe och tårta. 
Vi var 30 - 40 deltagare. Mycket trevlig sammankomst. 
Röjning och iordningställande av grillplatsen är långt framskridet. 
Fyll från vägbygget är fixat så att infart till grillplatsen nästan är klar. 
Ett flertal har utnyttjat bagarstugan med mycket gott resultat. 
En träff i augusti är under planering som ett avslut på sommarens 
aktiviteter. 

Hälsar As  Lagfors byalag 

KALENDERN!! 
Kom gärna med inslag. 

datum kl aktivitet arrangör plats 

30.7 19.00 Medlemsmöte Ljustorps IF Ljustorps lP 

3.8 Familj efest S-föreningen Björkängen 

4.8 12-16 Hembygdsgårdens dag Hem bygdsföreningen Hembygdsgården 

7.8 19.30 Surströmmingsfest Hembygdsfö reningen Hembygdsgården 

10.8 Lottfest Lj ustorps IF Björkängen 
~-

11.8 12.00 Arkeologidagen Hem bygdsföreningen Bygdegården 

24.8 Surströmming Rödakorset Bygdegården 

1.9 11.00 Älgjaktsgudstjänst Kyrkan Ljustorps kyrka 

2.9 18-19 Barngympa Lj. Byutveckling Gympasalen 

8.9 11.00 Konfirmandinskrivning Kyrkan Ljustorps kyrka 
-~~-~----~--~-~----------------~--~-------------- -------------------------------~~--~----~~-~-~-~-~---~~---~---------~----1·----~--------~~---------··-----··--~~-~~----·---~---------------1--~-----------~~--------------~-~---------~---

7.10 19.00 Modevisning Rödakorset Bygdegården 
••• _ ••••••••••••••••••• __ ._ ••••••••••••••••••••••• __ ••• o'. •••• •••••••• •••••• • ••••••••••••••••••• _ •• _._ •• _ •••••••••••••••••••••• __ •••••• _ •••••••••••• _ •••••••••••••••••••••.•• __ •••••••.••••••••••••••••• 

Hilda och Agda tar bussen till Uppsala för att handla. När de åkt en bit säger Hilda: 
- Du betalade väl min biljett också? 
- Nej, svarade Agda, det glömde jag. 
- Oh, så pinsamt, då får jag gå fram till cllauffOren och göra upp nu, säger Bilda. 
- Ach, det kan nog kvitta, vi är j u snart framme. Men Bildas samvete gnagde, och hon gick fram fOr att 
lösa sin biljett. När hon kom tillbaka till sin plats sa hon nöjd: 
- Ärlighet varar ändå långst, jag betalade med en 5:a och fick tillbaka på en lO:a. 13 



l FRITIDSGÅRDEN!! 

,
 

Något tidigt kansl{e!
 
Årets fritidsgårdsstart blir 6 september.
 
Frivilliga föräldrar kommer inom kort
 

att "höras".
 
Hör gärna av Er själva, det underlättar
 

jobbet för oss + att Ni då har större
 
möjlighet att få det datum som passar
50 - 60 O/o 

Er bäst. 
Nya tips och ideer om verksamhetenpå allt 

mottages tacksamt.
ej strumpor 

Anneli Engman 82095 
Marianne Persson 82423 

, 

Välkommen in! 
Anna-Karin Wallgren 83155 

Glöm ej!!!
 
Inlämningsstlille för kemtv~itt
 

Pensionärsrabatt
 Alla hälsas hj ärtligt välkomna. 

Öppet: Föräldrar som barn och ungdomar. Det här kan 
vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14 även fungera som en "fritidsgård" för vuxna,

Köpmangatan 47 * Tel & Fax 58 07 80 
att sitta ner en stund och ta en kopp kaffe och 

bara "surra" en stund. 

CENTERN OCH
 
CENTERI(VINNORNA
 

I LJUSTORP
 

Inför kommunvalet 2002 vill vi arbeta för Ljustorps utveckling genom: 

• att	 slå vakt om en fungerande service 

• att verka för att fler året-runt-boende flyttar till Ljustorp 

• att	 stödja byalagen och hembygdsrörelsen 

• att	 effektivisera kollektivtrafiken 

•	 att stödja bygdegårdsprojektet för att ta tillvara ungdomars 
kreativitet och vilja att påverka sin situation 

Vet du vad som är på gång i Ljustorp? 
En ny hemsida har öppnats som visar kommande evenemang i Ljustorp. 

http://www.ulander.com/lj ustorp I 
14 
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:: .;.GUBB +
Ramverksta'n Hässjö k:a 

Inramningar 300/0 rabatt 

Littografier, original av 

jöran nyberg
 

Öppet: 
måndag - fredag 12- 19 

lördag 10 - 13 

Tel 060 - 430 20 +-m LJUSTORPS FÖRSAMLING INFORMERAR 

SOMMAREN NÄRMAR SIG NIED SONIMARENS Gudstjänster 
Sommaren är inte ännu slut och värmen verkar hålla i sig. Vi har haft en hel del gudstjänster 
hitintills i sommar. På hembygdsgården den 7/7 var det en speciellt fin dag då vi firade gudstjänst med 
vigsel. Det har också firats konfirmandjubileum 14/7 för dem som konfirmerades år 1953 i Ljustorps 
kyrka. 
Kommande guds~iänster: 

Sönd 28/7 kl 15.00 Gudstjänst Laxsjön
 
Sönd 4/8 kl 18.00 Gudstjänst Ljustorps kyrka
 
Sönd 1818 kl 18.00 Gudstjänst Lagfors kyrka
 
Sönd 25/11 kl 11.00 är det seniorsöndag, det som vi tidigare kallade De äldres kyrkhelg. Utskick med
 
inbjudan kommer att göras till alla ålderspensionärer med respektive. Vi har lagt denna Gudstjänst
 
tidigt med tanke på väder och älgjakt.
 
Söndagen den 1/9 kl. 11.00 är det dags för årets Älgjaktsglldstjänst.
 
Söndagen den 8/9 kl. 11.00 är det Gudstjänst med inskrivning av konfirmander.
 

Expeditionen i Ljustorp har vi en intention att hålla öppen alla torsdagar kl. 10.00 - 12.00. Telefonnum
ret dit är 82270. Expeditionen i Söråker, som har hand om kyrkobokföringsärenden, bokningar av lo
kaler, bokningar av dop osv, har expo tid vardagar 10.00 - 12.00 och har telefonnummer 40820. 
Det finns telefonsvarare på varje expo som det går att tala in ett meddelande på, och som också lämnar 
upplysningar om tjänstgörande präst. När det gäller semester så har jag, Eva semester v 31 - 33. Under 
sommaren får vi som jag tidigare meddelat hjälp med församlingsarbetet i pastoratet av Pär Linderot. 
Jag har nu arbetat som präst i Ljustorp i ett år och ser med glädje fram mot ännu ett år tillsammans 
med er i församlingen. 

Eva Broo, Präst 

'-- 15 
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Är Ni några som ska ut på "tur" och 
vill åka tillsamnlans, 

TÄNK.. Dubbelt så kul & 1/2 så dyrt 

Hör med Lage! 
Sj öströms Åkeri i Lagfors, 

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

sällskap, föreningar 
idrottsgäng och liknande. 

Varför inte en bowlingtur?? 
Välkommen att ringa för prisuppgift 

Det är inte långt kvar till att dansen på 

~.(.@~.>.. Bergeforsparken börjar igen... !.~rr.)l." 
;~.'.'..'." "~'... '. , ' . 

. . 

förmedlar även större sällskap 
från 20  71 personer 

Lage Sjöström 
060 - 810 25 

070 - 325 76 90 

.' 

FISKEN 

Vill passa på att tacka alla frivilliga 
helgjobbare som under sommaren ställt 
upp och jobbat ideellt i våffelstugan i 
sol som i regn, med många som få besö
kare. Alla har bidragit till att besökare 
uppskattat turistinformationen och ser
vicen runt våffelstugan och speciellt att 
den är öppen helg som vardag 

l\Iarianne 

Vill för övrigt även passa på att tacka Leif 
Nyman för att han "fjällar på" fisken. 
Den ska nu bevaras på ett bättre sätt, får vi i 
alla fall hoppas. 
Och visst blir det fint?? 

En dag när maken kommer hem möter 
hustrun i dörren: 
- Jag har både bm och dåliga nyheter. 
Mannen sväljer och ber att få höra de goda 
nyheterna först. 
- Krockkudden i bilen fungerade! 

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

Slättmon, Västansjön, Bredsjön,
 
Lagfors bruksgatan, Lagfors
 

Lagfors (inkl ÅS & P-hemmet), 
ILövbergsvägen (inkl Lövberg), Jällvik, Mellberg 

l Från Skäljom-korsningen, Lögdö, Ribodarna 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg 

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen, 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen 

Åsäng, mot Viksj ögränsen 

Bredsjön - Slättmons byalag 

Kjell Sjödin 

Bosse Bjurström 

vakant 

Erland Nordström 

Hasse Bouvin 

Mjiillådalens Byalag 

82031 

83012 

82319 

83080 

I 
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Vl:22 

l. 
affär JU ~nom men uppges 
till en ljustorpsaffär. Innehades på 186o-talet 
senare Mårtensson. 

2. Slättmon. Ester Larssons diversehandel. 
3. Bredsjön. Lerbron. Innehades på 192o-talet av Karl 

otto Högberg. 
4. F.d.Bredsjö Konsum. Numera I~A-butik. Startades.av 

• son och förestods av Sven Eriksson. 
5. Ture Erikssons Diversehandel. 
6. Ädalens handel. Innehades av Helmer Sjöström. 

huvudsakligast av skogsfolk. 
7. Rundbackens Brödbutik. Drevs av Margareta Wigg, huvud 

för skogsanställda. 
8. Laqforsskogen. Innehavare Helmer Sjöström, tidigare äg 
9. Livens diversehandel. Tidigare ägare Thure Eriksson. 

10. Lagfors äldsta affär, Bolagsgården. Startades av Thure, 
11. ÅS diversehandel. Agare Olivia Åhlin. 
12. II 11 • Nybyggd omkr. 1925. Samma ägare. 
13. Lars Nylanders diversehandel, FusKe. Förestods av sys 

lander. Agare till de pg annan plats omnämnda journaler 
fären fungerade även som bank och "grossistfirma lt m.m. 

14. Skoglunds affär, Fuske. Upphörde 1977. 
15. Karl Nymansaffär, Fuske. Overtogs senare av dotter, gir 

lund. 
16. Nordströms diversehandel, Mjölsätt. 
17. Sjödins diversehandel, Edsta. Innehavaren var f.d. 

namnet Hörner. 
18. Sofia Nordströms diversehandel. Äldre än Nr 17. Spolades b 

av vårfloden 1919. 
19. Jonas Sidens diversehandel, Lövberg. 
20. Magna Ulanders diversehandel,- Björkom. 
21. SigneWikmans diversehandel, Jällvik. 
22. Höglins diversehandel. Overtogs senare av Carl Petersen. 
23. Hägglunds charkuteriaffär. Senare Nordlanders livsmedelsaff 

Var i verksamhet endast ett par år. 
24. Mellbergs Handelsförening. Förestods av Carl Edstedt. 
25. Ählanders diversehandel. Senare ombildad till Åhlander och 

ströms AB. Fortfarande kvar. 
26. Olle Tjernlunds diversehandel, Skäljom. Innehades 

ken Teres Ostlund. Byggnaden riven. 
27. Högberqs diversehandel, Frötuna. Drevs omkring 1900 av 

till Ulf Dynesius, nuvarande ägare till bl.a. Dynesius 
del i Sundsvall. 

28. Holmgrens dive~handel, Åsäng. Den innehades tidigare 
Nordin., Upphörde för några år sedan. 

29. Höglandsbodarnas handel startades på 3D-talet i en liten torp
stuga mitt emot nuvarande affär av ägaren Lundberg. Stugan är 
numera riven. 

30. Hallerdahls diversehandel startades 1940 av Axel ·Sid~n, som i 
sin tur överlät rörelsen-och fastigheten till nuvarande ägare 
i oktober 1950 Dch fIyttade till Matfors. Affären drivs fort-
farande. - Tidigare fanns även en anr.an mindre affär ett styc

FÖRTECKNIN~_IIbb_~aBIa_~B_I~_Q~~B_aE[~B~B~_~Q~-~a~_~ 
==========------------------------------------------==::.=::~=.'~. 

INOM LJUSTORP FRAM TILL VÅRA DAR. 
================================ 

ke längre norrut, som drevs av fadern till nuvarande sterbhus
~slägarna Wiklander. 

. t 
Uppgifter till underlag för karta och f5rteckning ha införskaf- ~ 

fats genom benäget bistånd av Petrus Nordlander. 














