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i Årgång 8 

; Nummer 5 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Sid 

1 ALL~1ÄN INFORMATION 

OKTOBER-NOVEMBER 

Nu börjar man 
känna igen sig 

igen, 
hösten är alltid 

sig lik. 
Sommaren har 

varit helt otrolig 
men som sagt, 

nu bär det av mot 
höst och brrrrr 

vinter.. 

2 BARNSIDAN 
3 ANNONS / INSÄNDARE 
4 ANNONS 
5 IDROTTSFÖRENINGEN 
6 BYGDEGARDSSIDAN 
7 DIVERSE 
8 ANNONS / INSÄNDARE 
9 ANNONS / INSÄNDARE 

10 ANNONS 
11 INSÄNDARE / BOKTIPS 
12 BYALAG 
13 ANNONS / KALENDERN 
14 ANNONS / INSÄNDARE 
15 ANNONS 
16 ANNONS / INSÄNDARE 

UTGIVARE: LJY.STORPS ~YUTVEC~L~NG EKONOMISK FÖRENING
 
BJORKOM ,31,54, 86033 QERGEFORSEN
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ALLMÄN INFORMATION 

NÄSTA TIDNING STOPP OCH UTSKICK 

Nr6 7 november 22 november 
Gör din stämma 

(eller penna) hörd i "bladet"Nr 1-03 10 januari 26 januari 

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 få .. den gratis, men kiinner ni någon "emigrant" som skulle 
vara intresserad så tipsa giirna. 

Föreningens Postgiro ANNONSKOSTNADER för 2002 
86 1124 - 6 

I INTERNET.. Vi kommer inom kort att 
uppdatera och lägga om hemsidall till en 
enklare adress. Håll ögonen öppna i 
kommande nummer. 
Ljustorps hemsida: 
http://www.geocities.com/Yosemite/ 
Rapids/6009 

l-- 

STOPPDATUM!! 
Är fortfarande tacksam om jag
 

får in ERA bidrag lagomt till
 
stoppdatumet.
 

Hanteringen blir liksom mycket
 
enklare då...
 

i Pris: exkl. moms inkl. moms 
Hel A4
 
1/2 A4
 I 

11114 A4 
Radannons 

600:
300:
150:
32:

750:
375:
187:50 
40:

,$»=~ ~ 
----.J 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
 
Hel A4 2.400: 3.000:
1/2 A4 1.200: 1.500:
1/4 A4 600: 750:
Radannons 128: 160:

~~ ~ 

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
 
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, 86033 BERGEFORSEN
 
060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 82499. FAX 060 - 823 23 (RING FÖRE!)
 
HIT SKICKAR NIALLTNI VILL HA MED I TIDNINGEN ..
 

(ö)F==============~=~-~-=--=~-=-=--=-~-=-===--=~~--=-=~=-~===--===,;.==== 
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; Vi bygger allt överallt. 

Hus & Bygg Companiet
 
Medborgargatan 53, 856 30 Sundsvall 

BYGGSERVICE
 
ENTREPRENADER
 

FASTA PRISER
 

060-; 5 21 45 
Tel. 060-15 21 44, 15 21 99 

Fax. 060- I5 2 146 
www.hus-bygg-comp.se 

Husbyggartan kar!! 
Fritidshus eller villa...
 

Valet är ert.
 

Vi har 
alternativen! 

Roliga Il/otiveringar: 
Trrdiksliadca II III ii1

!/Ingar. 

* Mitt enda vittne är 
den som körde på mig 
och hans historia 
ståmmel' inte med 
min. 
* Motparten körde på 
min bakdel så min fm 
fick ont i halsen 
* Jag trodde rutan var 
nedfiiIId, men jag 
miirkte nål" jag stack 
ut huvudet att den var 
sHingd 
* J ag körde på en 
karl, han eddinde att 
fdet var hans, for han 
hade blivit överkörd 
ramt 
* Det fanns en mängd 
åskiiclare, men inga 

Ivittl_le_n _ 
--- -- -------- _.- -- -- --- ----- -- --

ByggblItiken ~\\\l:I/!/;fro i 

f.d. Calins 0.' , ';/:j;;}'7 
i Timrå Yl '~~J 

Vi har det Du behöver inom bygg. 

Furu-list Vitmålad-list Tdivaror Pancler 
La m inatgolv Inncrta k Biin kskivor 

Spånskivor Gipsskivor Boanl 
Plywood 

Inner- och ytterdörrar Fönster 
Isolerin u 

o 

Plast och papp 
Infästningar Beslag Skruv Spik Lim 

El-artiklar 

Alltid lågpris 

Såga{/e och hJJv/a{le trävaror
 
Låna glit/ut vår s!äpl'agn
 

Terminalvägen 6, Timrå
 
Tel OGO-57 10 50
 

Öppettider vardagar 7.30 - 18.00
 

GRATTIS!
 
Lennart på lVIoria fyller sitt nya
 

år den 8 oktober.
 
Grattis fnln
 

familjen.
 

$\~ @:;~ 
"\. 0.0, _I. 

;l;~;_, 

GRATTIS, GRATTIS ::\ 
:;.)" 

-\~ 

Josefine Gode ~\',-

Fyller 10 å r den ~t~\:
 
@\

5 novelll ber \'®\ 
Ha en bra dag önskar 
pappa och l\lari-Elen t: 

f(·'

Och alla barnen 

- 'i'-'
ut' . . '.y
xl 



Hotelll3xen ::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.
 
Med 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 sportfiskekontoret:
 

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

Visdomsord från det yngre 
gardet.. 

Om mat och dryck: 
•	 Det går att få fast smörgå

sar på väggen, men då 
måste man kasta hårt 

•	 Det enda som är värre än 
lever är min lillebrors 
blöjor 

Om land och folk: 
•	 Asyl är en by utanfOr 

Ryssland 
•	 Anarki är ett land där 

kungen är drottning 
Om kroppen: 
•	 Några män har hår på 

ryggen. Speciellt fOrbryta
re och badvakter 

•	 Om man blir stel i huden 
är det bara att smörja sig 
med tigerbalsam. Den ver
kar fort, för mosad tiger 
är starka saker 

Nyttigt godis 
Bra äppelskörd?? 
Skala och skiva äpplena och torka 
dom på nätställning, ex nylon
gardiner går jättebra 

H ..<>ltal1 
D kli 

Har Du behov av 
PRESENTER? 

Besök Hantverket i Timrå 

Timrå Konsthantverkare 
Köpmangatan 23 i Timrå 

060 - 58 06 19 
Öppet: yard 11 - 17 

lörd 11 - 14 
http://welcome.to/hantverket 

4 ..... 

Tapetsera eller måla? 

Alla typer av nlålnings
arbeten utföres. 

Vänd er med förtroende till 
ortens målare 



Ljustorps Idrottsförening
 

Lite om Lottfesten som 
hölls på Björkängen den 10/8. 
Det blev "fullt hus" som man 
säger. Alla var nöjda och 
glada, besökare som arrangör. 

"KJELLES 
TRAKTORKAPELL" 

gj orde succse när dom 
showade med traktor och 
andra konstiga "instrument". 

Lotteriet vanns av nr.
 
Första pris, lottnr. 98, 5000:

Andra pris, lottnr. 94, 2000:

Lottnr. 12, 66 och 163, vann
 
vardera 500:

TOMTELAND 
LJUSTORPS BYGDEGÅRD 
DEN 1/12 KL. 15 -1 9 

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT 
SÄLJA NÅGOT SÅ HÖR AV DEJ 
OM BORDSPLATSER TILL 
NÅGOT AV NEDANSTÅENDE 
TELEFON NR: 

821 86, 82403,0702983184 
ELLER 07034001 17. 

Det har gått bra för bilbingon 
i år och det vill vi tacka alla 
glada och positiva 
bingospelare för som kommit 
troget. Vi har ju haft en del 
nyheter som slog väl ut som 
ex. väntbingo. Tack också till 
Er som jobbat ideellt på 
bilbingon , Ni har gjort ett 
jätte jobb. 

När Ljustorps IF och Kyrkan i ett 
samarrangemang " 
... bjöd hela Ljustorp på gratis 
Surströmmingsfest blev det verkligen 
FEST. Omkring 150 personer kom i det 
vackra vädret och njöt av surströmmingen 
och den vackra "prästgårdsparken" . 

Stämningen var i topp, den blev inte 
sämre av att delar av "Lövbergsgänget" 
spelade för oss. Sedan komju Ljustorp att 
bli rikskänt genom att Mitt Nytt var där 
och gjorde ett reportage som sedan även 
Rapport sände ut över Sverige. Flera andra 
regionala nyhetsprogram hade också tagit 
upp reportaget har vi fått höra. 

Sundsvalls Tidning skrev också om 
festen men han hade visst fått tag i någon 
riktig pessimist som tyckte att kyrkan 
istället skulle lägga pengarna på skötseln 
av kyrkogården. Vi undrar om den 
personen har varit och sett att så fint som 
det är nu på kyrkogården har det inte varit 
på många år. 

Vi och många med oss hoppas på fler 
glada tillställningar i den fina och för 
sällan besökta "prästgårdsparken". 

Kyrkorådet Ljustorps IF 
Freja Tjämberg Christer Nyman 

Ungdomslagens framgångar i 
Mitt Norden Cup 

P-lO och P-14 kom till 
åttondelsfinal. 
P-12 fick brons, dom slog Timrå i 
match om 3;e och 4;e pris, 2-1 till 
Ljustorp. Bra jobbat! ---====f~-

'E)l
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BYGDEå~S~ '::smAN
 
HALLOWEENFE5f DEN I III 

På \.j ustorps Bygdegård 
DI5CO lQ.OO - :21.30 

DAN5 :2:2.00 - 0:2.00 
Pris tiU bästa förklädnad. 

Inträde: 
Disco :20:
Dans 100:

Är duutk\ädd ( räcker ej I'lled t .ex. bara lösnäsa utan det ska vara 
hel kostYl'llering ) då kOl'lll'ller 
du in för 50:- . 

BYGDEGÅRDEN 
Så har då efter semestern arbetet med bygdegården börjat. 
Tilläggsisolering av väggarna stora salen och scen innebär att 
befintliga isoleringen (=3cm) byts ut och ersätts med 12x5 = 
17cm isoleringstjocklek. Vidare sätts treglasfönster med 
isolering in. 
Arbetet med utgrävningen under stora salen har inneburit att 
drygt 400 kubikm. schaktmassor forslats ut. De gj utna pelarna 
under golvet har bytts ut mot järnbalk som gjutits fast 3m. under 
befintligt golv. 
Beträffande uppvärmning av lokalen har beslut tagits att 
installera bergvärma. 
e.u. l JlfNilsson 

W~O~@IMlITiJil@{jj)
 

ooOO~ 

rnW@@]®IID~[J'@]@{jj) 

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

Vaktmästare 07028 83 147 



- Så konstigt salladen 
smakar. Har du inte 

- Jag tror inte fåglar kan tänka. 
- Där har du fel. Vår papegoja
 

sköljt den ordentligt?
 har inte sagt ett ord på 20 år,
 
- Jo, jag har till och
 utan bara suttit på sin pinne och
 
med litet diskmedel i
 tänkt. .... 

;:::===================...L.---, sköljvattn et. 
Patronen till sin något överåriga dotter: 1----------' 

- Sätt dig här bredvid kassaskåpet när ,~Jt 
ogifte greven kommer, så ser du illte så .. 
gammal ut, ifall han skulle fria.. ~ 

RödaKorset informerar.
 
De tre Rödakorskretsarna i Ljustorp,
 
Timrå och Tynderö har startat Kupan i
 
f.d. Olssons herr i Vivsta. 

Vi har öppet
 
onsdag - fredag kl 11.00 - 18.00
 

lördag Id 11.00 -14.00
 

Alla som arbetar är frivilliga och vi
 
inbjuder våra invandrare att arbeta med
 

oss.
 
Vi tar emot prylar, böcker och kläder.
 

Alla åldrar är välkommen till Rödakorsets 
sygrupp, som träffas torsdag varje jämn 
vecka, fr.o.m 10 oktober, 18.30 på Bygde
gården. 

Modevisning 7 oktober 19.00,
 
Bygdegården.
 

Bynamn 
Ur Medelpadska ortnamn II 

Hur Ljustorps byar har fått sina namn. 
I detta nummer presenteras 
Mjölsätt, Tuna och Stavre 

Vi veta, att många av våra skogsbyar från början varit fäbodställen, där folket slutligen 
slagit sig ned för beständigt. På så sätt har troligen A,ljölsätt uppstått. Namnet tycks 
vittna om det. Det skrevs MiöIsätt 1547, l\1iölseter 1555, 1\1iölsetre 1560, 1570. Senare 
leden är säter som här troligen har betydelse "Hibod". Förleden är dunklare till sin inne
börd. I norska dialekter finns ett ord mjölstöl, vilket betyder "fäbod ej alltför långt från 
gården". Det användes i motsättning tilljjellstöl, som betecknar fäbod långt uppe bland 
bergen. Det kan tänluls, att det i Medelpad förr funnits ett ord mjö(l)säter med en 
bef)'delse, som svarar mot den i norska mjö(l)stöl. Byn har att döma av skatteböckerna 
åtminstone tidvis hört under Edsta, och därför ligger den tanken nära, denna tolkning 
är riktig, erinrar jag om, att det finns ett ord mjöla "mjölaIdig sandjord". Kanske det 
ordet utgör förleden. SHimmer det med förhållandena på platsen? 

I svenska dialekter finns det ett ord tUll. Det betyder "gärdesgård, inhägnad" och 
användes särskilt om mindre betesplatser. Förr användes ordet även om den inhägnade 
gårdsplatsen. TUlla är en form av det ordet. Det skrevs Tune 1535 och 1547 och store 
tvne 1543. 

Att hålla reda på sockengränserna var i gamla tider mycket besvärligare än nu. Men 
hade inga kartor över rågångarna. Men gl"änsen markerade man ordentligt med stavar, 
stenar och rösen. Om en by låg i närheten aven sådan griinsstång, kom den i många fall 
att kallas Stavby eller Råby. l det sistnämnda namnet är förleden ni, som ursprungligen 
betydde "stång", men sedan också "griinsmärke". Om man från Hässjö vandrar in i 
Ljustorp, träffar man en by Stavre på vardera sidan om gränsen. De ha samma namn 
och ha väl fått detta av samma anledning. Nordlander förklarar namnet som en 
böjningsform av det fornsvenska ordet staver "stav, stör". Sockengriinsen har 
markerats med en stav. 7 



KUNSKAPSBANKENtt 
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 vill vara
 

med. Yrke eller "bara" kunskap smäller
 
lika högt.
 

Tänk på att Era fårdigheter oftast ses
 
som tillgång i andras ögon men
 

kanske verkar blygsamma i era egna.
 
Berätta vad ni är bra på, det kan
 

alltid komma någon till del, speciellt Ni
 
själva.
 

Många på byn har haft stor glädje av
 
denna "bank". Det är liksom lätt att hit

ta någon för det man behöver hjälp eller
 

dela funderingar med.
 
Ring Erland Nordström 
823 19, 070-63 823 19 

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

Här finns det Du 
behöver till Din sport. 

~ •...
11t::~' 

"'. 

Öppet vardagar 9.00 - 17.30 
Lördagar 9.00 - 13.00 

I 

Under sommaren stängt lördagar. I 

L________________ _ J 

Är det inte tänkvärt så säg . 

Den som arbetar gör fel 
Den som arbetar mycket gör många fel 
Den som inga fel gör, måste vara lat.. 

Det behövs 72 muskler för att se sur ut, 
men endast 14 för att le.. 

Att bli gammal är inget annat än en ful 
ovana som en aktiv miinniska inte har tid 
att liigga sig till med ... 

Farsarvet 

Nu gubben lämnat jordelivet,
 
testamentet för länge sedan skrivet.
 
Nog var han viillite gniden
 
ända tills han gick ur tiden.
 

Och slill\ten undrar vad de sim få,
 
med kransar de syns till graven gå.
 
Står där som svartkHidda ganar
 
medan de psalmbol{en kramar.
 

Där hålles tal om hur bra han var,
 
det hörde han ej i son levandes dar.
 
Det rasslade av tre skovlar mull
 
och nu har han Himnat sitt gull.
 

Sen ska det bjudas på kaffe med dopp,
 
snart ska ett konvolut sprilttas opp.
 
Hur har han fördelat sin ril{edom,
 
ja, det ska vi nog bli många om.
 

Guldklockan den vill alla få
 
och piilsen och silvret med sHim plar på.
 
Schatuller och möbler som till antiken
 
och iindå tycker sig ingen sniken.
 

Den stora stunden kommer till slut
 
förviinhlIl iir hög, hur ska det se ut?
 
Beskedet lyder helt kort och gott,
 
att hemlösa katter allting fått!
 

8 



Kurssugen?
 
Dragspelsdax
 

Vi har en kurs på G inom kort här i
 
Ljustorp, men tyvärr fattas det 2-3 st
 

deltagare, så går du och funderar,
 
slå till genast.
 

Ring och anmäl dig till
 
Erland Nordström 823 19,
 

llurra, llurra, ]{urra 
Vi vill hurra, 

För Sari skafj!lla 
Om hon nu kan låta bli att surra 

Sä kommer vi och hylla 
Tårta på bordet 

Och VI ska ha ordet... 
Kram och grattis 

Önskar polarna Persson 

070-63 823 19. 

Ä·ntligen är vår väg klal: 
Tycker Ni att den är värd att få ett eget 

lokalt namn. 
Nåt underfundigt och passande, 

inte bara väg 681. 
ByutveckIingen utlyser en 

namnförslagstävling. 
De bästa förslagen kommer 

att belönas och skickas till Länsstyrelsen 
för ansökan till viignamn. 

Förslagen kommer även att redovisas i 
Ljustorps-bladet. 

Tävlingsjury är Ljustorps Byutveckling. 
Lägg gärna Ert förslag i brevlådan 

utanför Bygdegården, Himna till nån i 
styrelsen eller skicka till tidningen, se 

adress första sidan. 

1~~~~:~~:~;~ae~::;~~;I;ng.,'" 
entredörren på bygdegården. Den är till	 ABF Sundsvallsorten hälsar Dig välkommen 

till vårt kontor i Timrå eller i Sundsvall. Vi or
för bygdens invånare (ja även andra 

ganiserar cirklar och kulturprogram, framför
förståss) att kunna lämna förslag, ideer, allt i samarbete med medlemsorganisationer 
åsikter, inslag till "bladet" och annat till men även med/för allmänheten. Berätta för oss 
Ljustorps Byutveckling och vad Du vill göra. 
Ljustorps Bygdegårdsförening. 

Två norrmän satt i en båt och fiskade. Plötsligt
 
säger den ene till den andre:
 
- Har du sett den stora fisken här i sjön?
 
- Nej, har du?
 
-Ja, jag fotograferade den en gång när den
 
hoppade.
 
- Var den stor då?
 
- Ja, bara fotot vägde runt sj u kilo!
 

Pga sjukdom kan vi tillsvidare inte upprätthål
la vår ambition att finns på plats i Ljustorp el
ler att ha Timråkontoret öppet hela veckan, i 
dagsHiget har vi bemannat 50%. Schema finns 
på våra kontor. Vi ber om överseende för detta. 

Välkommen att kontakta oss! 
ABF Sundvallsorten 

Timrå tel 580466 fax 57 2543 
Sundsvall tel 64 10 60 fax 17 1020 
E-post abf(@sundsvall.abf.se 

1..-------------------9 

mailto:abf(@sundsvall.abf.se


jlnitas Jfundvård 
Trimning, klippning 

och tillbehör och godis 
Hund, katt, gnagare, fågel och fisk 

Prisex. 
Ren Pellets, Svenskt foder får gnagare, 25:-/kg 

alt. 5 kg = 100:
Undulatf."öblandning 24:-/kg 

Solrosfrön, vit 
Papegojblandning 40:-/kg 

@fJj:"
.::;:,,/,', ' 
:' 

inkL blandare, 

TVÅ- TTSTÄLL 
PAKET 

konsoller o vattenlåsWC-STOL 

1.750:- 1.080:
Vi utför service och 
byten av värme
pannor och olje
brännare. 
Byte av WC-stolar. 
tvättställ, blandare,Butik med 
avloppsrensningarfullständigt 

WS-sortiment mm. 

~~~! l~~~~..~~~:~!~ I~~~~
 
Öppet: Måndag-fredag 9.30-1 7.30 

Lite fiskfoder, Tubefix, MyggIarveI' ex 
Hund/oder 

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

Cat Cafe 6,3 lig, 240:-, veterinärkvalitet 
Även andra amerikansIm sorter 

S/wmpo 
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
 

10 
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Vill ni vara med och I GJ DA GENS ROS. C1 RODA KORSET 'I~if 

skriva i bladet kan ni t:J.	 o eJ il: BLOMSTERFONDEN Ii 
ifäven faxa till mig eller eJ 1'111 alla som pa ett eller	 eJ PG 56 96 55 _4 )ii 

;~~~1 är 060-823 23 ~ . a~nat sätt, gIi Tel 823 64 :!: 

men slå en signal först 11 bIdrar tIll ungdomarnas tJ l"~'~"~'~"~'~"~"~"~'~'~'~"~s~,~,,~,~,,~,,~;J 
Mail adressen är: gt nya lokal under 't ~ Ska Ni bygga nåt till ~årenl 
bjorkom@mail.bip.llet t1~ "bygde" 1:..&1 so.mmarel~? Utan ritlllngar? 
~--- ---.JI tJ tJ RlIlg MarIanne
 

tJtJtJttt:JfjfJtJt1tJtJt1t:Jtlf:JfJtJ 82323,82423
 
~------------_.--------~-_._-_.-

I detta nummer kommer ytterligare en dagens ..... 
Ros .....
 

vill jag ge till den person, som på ett så förtjänstfullt siitt lyckats marknadsföra
 
surströmmingsfesten den 14/8 i Församlingsgårdens park, LjUStOl"p.
 

Tack för att Du lyckades få ST, Mittnytt, Rapport och Nordnytt intresserade av
 
Ljustorpsbornas gratis surströmmingsätande och förmedla detta över hela Sverige.
 

Den reklamen är ovärderlig för både Ljustorp som bygd,
 
Ljustorps Församling och Ljustorps IF.
 

Att ditt syfte V::H att missunna Ljustorpsborna en gratis surströmming,
 
det iir som diven sa om rönnbiiren,
 

SURT.
 
En som gärna konlIner igen. 

L __~	 _ 
---------~ 
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(BIBLIOTEKET HAR ÖPPET J\1ANDAG OCH ONSDAG 17.00 - 19.00) 

Tel 821 47 

BOK-TIPS FRÅN STINA 

o kio ber - november 

" Karin Fossum Den som fruktar vargen	 en psykologisk kriminalroman 
som inte lämnar någon oberörd 

Dave Pelzer Pojken som inte fanns	 fortsättning på den skakande
 
barndomss kild ringen:
 
Pojken som kallades det
 

Jean Auel Nionde grottan	 femte boken om Ayla. Ayla och 
Jondalar når efter en strapatsrik 
vandring Zelandoniis Nionde 
Grotta	 : i 

11 
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Hösten har kommit även hit. Stugan börjar dra fodren närmare och förbereder sig
 
inför vintern, samt för alla nya och gamla besökare,
 

som är lika skötsamma som vanligt
 
Och som vanligt: glöm inte Era sopor
 

Tack
 
~ A
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"Vr..~:;-;;~~~~~::~,· 
en tacoskvall har VI haft,
 

där vi bakade mjukt tunnbröd i bagarstugan + att vi hade olika
 
sorters köttfärsfyllningar och grönsaker. Vi blev ca 40 personer
 
som lät oss väl smaka. Mycket uppskattat och det blev en trevlig
 
kväll. Eftersom tvättstugedelen nu är möblerad så blev den automatiskt
 
samlingsplats när kvälJen blev sen. Vi fick även hit lite nytt folk,
 
Bredsjöbor, husvagnsfolk och några andra. Vill passa på att påpeka att
 
vid dessa arrangemang är även folk utanför byalaget välkomna.
 
Under kvällen diskuterades planer framåt, bLa. en liknande genlensam
 
kväll framåt våren. Samt att bygga ett dass, vilket är på G.
 
Arbetet med grillplatsen på Vargudden är nästan klart och veden som
 
blev, fixar Ossian och Ivar hem till bagarstugan.
 

Hälsar As - Lagfors byalag
 
~ A
 

il~'::«~'::~':-:;:':::"'-..:«ol.;,"&:..;:«"",::~:z~~:·:-.."t.,:-~;,:,:-x<-x.:;:,:,z,.:""";:;--'?~0~~:cq.!Z!::,~·x~~,::;::;:,>~.&:«.[,.--.:o~,[v.i:~~.:';':':';'»~':':':..::;:~~~..::~:<~-:'!.....x.:1-:-:';,x.:.:.«.,..~"<;x,:r~..':u:.<&2SQ>..-e:&&&:i&:&r~ 

!J :z 'Ji.~'L~~" ~~;tj.jLU"""=.. ... ••·,y,~·U·U'!~·L:.A·.·.'LL.",y.Y;'·Li"'i:: ••·.·.y.·~ny4',,,·.~"''''il'L''''''' ' Y~""'iV.:"LL.'",,·r."y:",,,·,-u::..·'::""~~i'~""·>Ot'I~""YL'Yo"iYL:.~~ ·.,.':LfL..".·.·.,a':ili'~....~ö 

P[_.::"...~~,~~~?::~,,.. ",....] ~:!~il~?t:i~~;!::::Sida; ~
 
Ib A 
nlcs:::.~':io·". ':lO ~~~ •.•~~.~.~.~..·~.'~,~fo~ 'Uu.~·.4·.~· ~~..• ~~~~~.-:.~ = ~==.."..·.YL~i·." ..':U,,;O~=·>!<...• 'Ii:'.~.~.~ ·•.-.,~ ·iY.>"""..':oIo.Y~ ~.r..:...,~.."."..:lo ~..""'" ~~~~_.~ ,Iiii 

"Jr'~~~;~]~~~~;::=;~!a~~X~'i
 
... ~, ROjnmg har utforts hos med/emmor l byalaget som 

behövt hjälp. 
I För övrigt så träffas vi och trivs tillsammans 

Eu lvfajlis Smedman, ordf: 
12 " A 
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Vad kan Studiefrämjandet göra för Dig?
 
Vi skräddarsyr kurser och studiecirklar 
efter Dina egna önskenlål, inom de 
mest skiftande ämnen och områden! 
\Ti är partipolitiskt, fackligt och relio-iöst

. b 

obundna, och inriktar oss mycket mot 
natur, miljö och ungdomskultur. 
Ett samarbete lned oss utvecklar Dig, 
Din förening och dess medlemlnar! 

I<:'ontakta oss för mer infonnation! 

Studiefrämjandet 
Adress: Storgatan 52 B, Sundsvall 
Tel: 060-1207 54, Fax: 060-21 21 09 
E-post: sundsvall.2201 @sfr.se 

Några exempel på våra kurser och 
studiecirklar idag: 

-Jägarskola 
-Kurserihundkunskap 
-Sportfiske 
-Svampkurser, stenkurser, fågel kurser 
-Förarbevis för snöskoter 
-Och mycket, mycket mera! 

Studie---

främjandet
 

arrangör plats 

Fritidsgården Bygdegården 

Rödakorset Bygdegården 

Kyd"ln och ccntcrkYinnoma Kyrkan, prästgården 

Fritidsgården Bygdegården 

Bygdegårdesföreningen Bygdegården 

KALENDERN!! 
Kom gärna med inslag. 

kl aktivitetdatum 

19.00 Föräldraträff4.10 

Modevisning19.007.10 

Tacksägelsegudstj. + auktion13.10 

19.00-21.30 Halloweenfest1.11 
I---

22.00-02.00 Halloweenfest1.11 
-. 

Friteatern:19.0011.11 
Det var en gång ett cafe 

Höstauktion24.11 18.00 

15-19 TOInteland1.12 

19.00 Julbord med dans 7.12 

Timrå teaterf6ren. & Bygdegården
Ljustorps Hemb.f6ren. 

BygdegårdenCenterkvinnorna 

Lj ustorps IF BygdegårdenI 

Centerns kommunkrets Bygdegården 
13 



Höstnyheterna har kommit!! 
Jackor, kappor och fuskpälsar 

Sköna kängor &. 
Massor av tröjor och byxor 

OBS! 
Deltar också på modevisningen n 

Ljustorp 7 oktober·' 

Välkommen in! I 
Gliim ej!!! 

InHimningsstiillc flir kemtvätt 
Pensionärsrabatt 

Öppet: 
vardagar 10 - 18 

Köpmangatan 47 * Tel
lördagar 10 - 14 

& Fax 58 07 80 

FRITIDSGÅRDEN! !
 

FÖräldraträfJ'. !
 

Vecka 40, dvs fredag 4 oktober träffas vi
 
för att planera framtida verksamhet,
 
Samt ev deltagande vid Tomteland.
 

Vildigt att ALLA medverkar,
 
eftersom utbvggnaden är för våra barns
 

aktiviteter.
 

Funderingar? Tips? Önskemål?
 
Ring nån av oss .. ....
 

Anneli Engman 82095 
Marianne Persson 82423 

Anna-Karin Wallgren 83155 

Alla hälsas hjärtligt välkonlna. 

För~ildrar som barn och ungdomar. Det här kan 
även fungera som en "fritidsgård" för vuxna, 
att sitta ner en stund och ta en kopp kaffe och 

bara "surra" en stund. 

CENTERN OCH
 
CENTERKVINNORNA
 

ILJUSTORP
 

Centerkvinnorna hälsar alla välkomna till dessa aktiviteter! 

Söndagen den 13 okt firas Tacksägelsegudstjänst i kyrkan, då koret dekoreras med olika 
skördeprodukter. Dessa alster auktioneras sedan ut på det efterföljande kyrkkaffet. 

Söndagen den 24 nov är det åter dags för den populära hö.\'tauktionen på Bygdegården. 
Tunnbröd, mjukkakor, julprydnader, trasmattor, sylt och saft är exempel på produkter 
som auktioneras ut. Dessutom finns lotterier och gratis fika! 

För att stödja Bygdegårdsföreningens utbyggnad av bygdegården ordnar Centern, Cen
terkvinnornaiHöstsol gemensamt ett lotteri med många, fina vinster. Försälj ningen sker 
under hösten på föreningarnas aktiviteter. Lotter finns även att köpa hos Per på Träd
gården. Dragning sker på Julfesten den 7/12 på Bygdegården. Behållningen går till inred
ning av ungdomarnas lokaler. 

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

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

I 

Inramningar 30% rabatt 
. .~".··~'··,:·:r·",...... ~:·~···,"···Littografier, original av 'D"IjUljöran nyberg
 

Öppet: 
måndag - fredag 12- 19 

I lördag 10 - 13 

I, +... ;:'"
I 

'I .

.. 

Tel 060 - 430 20 1 o: 
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Sön 29/9 kl 18.00 Gudstj Ljustorps kyrka. Bruce Bringerud, Seth Hägglöf 
Sön 6/10 kl 11.00 Välkomnas Bruce Bringerud i Tynderö kyrka 
Sön 13/10 kl 11.00 Skördegudstj Ljustorps kyrka, kyrkoherde David Fällman, Seth Hägglöf 
Sön 20/10 kl 11.00 Lekmannaledd gudstj med Agneta Granlöf 
Fredag 25110 Caftikväll med Torkel Sedin 
Lör 2/11 Minnesgudstjänst kl 18.00. Kyrkan öppen 13.00 - 17.00 
Sön 3/11 Högmässa Lagfors 
Sön 10/11 Gudstj Ljustorps kyrka 
Sön 17/11 Familj emässa kl 17.00 
Onsdag 20111 Ca/ekl'iill med Delta Seven och Anna Lena Adolphson 

Kantor Agneta Granlöf ser gärna fler sångare i kyrko - och hembygdskören.
 
Anmäl dig till henne på telefon 070-255 98 99
 

Surströmmingspremiären tillsammans med Ljustorps IF den 14 augusti blev mycket lyckad, vilket vi 
också konstaterar på annan plats i tidningen. Den totala kostnaden blev 2.868 kr och den delas lika 
mellan kyrkan och idrottsföreningen. Vi tackar Eva och NilS-Åke för den fina potatisen. 

MITT PÅ DAGEN TRÄFF DEN 25 SEPTEMBER KL 12.00 PÅ FÖRSAMLINGSHEMMET

VÄLKOMNA NYA SOM GAMLA DELTAGARE.
 

Kyrkorådet genom Freja Tjärnberg, ordf 

Minnesgåvor. Vi har ändrat postgil'okontoIlummer for insättning av minnesgåvor till Hässjö
Ljustorp-Tynderö Pastorat, PG 8303375-3. Det finns flera fonder att använda.
 15 
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Lage Sjöström 
060 - 810 25 

070 - 325 76 90 

Dans 
Bergeforsparken ... 

förmedlar även större sällskap 
från 20  71 personer 

Hör med Lage! 
Sjöströms 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 

Är Ni några som ska ut på "tur" och 
vill åka tillsammans, 

TÄNK.. Dubbelt så kul & 1/2 så dyrt 

FISKEN 
V. 43 kommer alla 
dela ktiga vid turistin
formationen att 
inbjudas till en träff. Se kommande 
ensldld inbjudan. turistgruppen 

BOKTIP'f) FRÅN TOTTE 
Den här avdelning sköter Stina bäst, men vill 
gärna dela med mig aven lättläst, intressant 
och lokaJnjrankrad bok som jag tagit del av i 
sommar. 

Författare: Ingrid Andersson 
Titel: Barnet 
Handling: Bland timmerflottare på 

Lövudden. 

fylld av nostalgi) 
Boken är utgiven 1979 på Raben & Sjögrens 
förlag. 
Ingrid Andersson har tidigare utgivit: 
TvA BERÄTTELSER 1975 
ENSAMHETEN 1976 
Samtliga utgåvor rekommenderas så styr 
kosan till biblioteket i Ljustorp eller Berge
forsen och tala med Stina eller Ulla-Britt. 
Tutte 

(har man jobbat på "Buntverke" är boken!oiw' 

~ Distributionslista för Ljustorps-bladet 
I __ .vet ni med er att ni blivit utan något nr. av tidningen, ring eran "utkörare" enl nedan. 

I Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Bredsjön - Slättmons byalag 

Lagfors bruksgatan, Lagfors vakant 

Lagfors (inkl ÅS & P-hemmet), Kjell Sjödin 82031 
Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Jällvil<, Mellberg 

Från Skäljom-lwrsningen, Lögdö, Ribodarna vakant 

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg Pernilla Dovermyr 82434 

Från IeA, Öppomsvägen, Hamrevägen, Edand Nordström 823 19 

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen Hasse BOlIvin 83080 

I 
IÅsäng, mot Viksjögränsen MjäWldalens Byalag 
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