




NÄSTA TIDNING

F{r t
f{r 2
I\r 3

STOPF

7 ian
3 mars
5 maj

OCH UTSKICK

30 jan
26 rnars
28 rnaj
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Gor din stämma
(eller penna) hord i "bladet"

Medlemsavgifter för år 2000
Enskitd 50:-
Familj, fiiretag, fiirening 752'

Insatsmedlem betalar 100:-, vilket är en engångssumma, * att den är personlig'; sen även

årlig medlemsavgift
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 nummer.
OBS.. AIla Ljustorpsbor får den gratis, men känner ni någon "emigrant" som skulle

vara intresserad så tipsa gärna.

Föreningens Postgiro
86 11 24-6

AhI|{ONSKOSTNADER för 2000
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AI\I§ O N SA B O I{I{E MAI\G S KO STI\A D E R
rÖN LJUSTORPS FOREI\II\GAR

INTERI\ET..
Ljustorps hemsida:
h tt p : //www. geo c i t i es. c o m /Y o § e m i t e/Ra p i d s/6 0 0 9

Tips om ändringar och länkar, hör av dig till:
Lena Liljemarkr STT 22

e-mail : lovbe rg@algo net.se

STOPPDÄTUM!!
Är fortfarande tacl{sam om iag får

in ERA bidrag lagomt till
stoppdatumet.

Hanteringen blir liksom mycket
enklare då...

ADRESSEN TILL "RED":
Marianne Persson
Björkom 3154,860 33 BERGEFORSEN
OåO - tZr 23,t2q23,070 - 54 824 gg. FAX 060 - s2323 (RING fÖnntl
HIT SKICKAR NIALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN.............



TILL ALLA LASARE AY BLADE,T
Sfyrelsen har beslutat att inbjuda Dig till en stunds funderingar

En halvtimme fiire varje ordinarie styrelsemöte

Du får där möjligheten att tala om:
* Vad är det vi saknar i Ljustorp?
* Behöver vi en gol{bana eller campinganläggning
* Vad behöver du??* Bilservice och reparation

* Mack
* Kiosk
* Tv-radioreparatör
*
*

Skulle Du vara intresserad av att sjcilv driva
'k bilservice och rep
* rnack
'k. kiosk
,lc

*

ALLA hjärtligt välkommen till årets sista styrelsemöte
Måndag den 29 november kt 18.30 - 19.00

Ljustorps Byutveckling Ekonomisk Förening

tycker trots allt att året 1999 har varit relativs bra.
Och genom att detta är århundradets sista tiduing så vill vi bara tillägna alla

och envar
En GOD JUL och ETT GOTT I\IYTT ÅR.

UÅTTB DEN NYA ÅnuuxDRADET BRINGA ER ALLA LYCKA oCH
vÄlwrÅENDE.

TACK FOR OSS TÖN T ÅN OCH VI SES IGEN NÄSTA,



***********************************************************

BARNThTS DAG
pÅ

ffiYGMEGÅR-N

Ålla barn / ungdomar är välkomna till Bygdegården

Söndagen den 5 December
Kl: 13-16

Vi gör en massa skoj som tex: tävlingar, lekar mm..
Och till sist

**'*
*
**
*'***
*.**********
*-**
*"**************t************************

CG

ATER VI GLASS I STORA LASS

Årrangör: {.}ngdomsgruppen i Eyutvecklingem

Har" du funderingar ???
Ring

i\,[alin \ryiksell tel : 82 228
Linda \ffallin tel:82360

******************************************************************************

*********************
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En liten insändare från utlandet..

Hejsan!
Kanske ni kommer ihåg mig. Jag är den holländska tjejen som har bott ett år
hos familjen Eriksson i Metlberg och jag har skrivit flera gånger i Ljustorpsbla-
det fiirut Snart har jag varit hemma i fyra månader och livet är helt annor-

lunda än i Sverige. Så jag tänkte att skriva lite hur det kiinns att komma hem ef-

ter ett år i Sverige...

I början var allting kul, jag träffade familjen och "gamla" kompisar igen och

allt vara bara bra. Jag kom hem 4 juli, sommarlovet hade ännu inte börjat i
Holland. Så alla kompisar gick fortfarande till skolan och jag var lite ensam

efter ett tag. Lycklig fann jag ett sommarjobb i ett snabbköp i Winsum (min
hemort) och jag jobbade hela sommarlovet och jobbar fortfarande på två kväl-
lar i veckan och lördagarna.

Skolan är jätterolig, jag började i början av september. Jag var fiirst rädd, hur
skulle det gå? Men nu är allt bara bra. Vi är 28 flickor och 4 killar och alla är
jättekul. Flera klasskompisar är nu riktiga kompisar titl mig. Jag och en kompis

åker till England i december.

Jag tänker varje dag på Sverige; vad är det fiir väder? och vad gör alla männis-

kor som jag kiinner, nu? och vad skulle jag ha giort...

Hoppas att ni tycker det var trevligt att läsa någonting från mig. Jag ska säkert

skriva flera gånger i framtiden till Ljustorpsbladet.

Hälsningar

Miranda Browner

{fffi
r.1+r....!..ri.trtr.t.r,!t,n r,.'tffiiio" 

-ligt TACK till alla

gi orde elevensval-veckan möilig ftir oss

Barn, ungdomar
Lo kara s korsry rers effilJr.Ji: 

ffi

Under vårterminen kommer vi en gång att fiirsöka oss på ett "annorlunda
elevensval". Om DU (vuxen i Ljustorp) skulle vilja vara med, hör av dig till
någon i lokala skolstyrelsen eller någon personal på skolan A60-821 47
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TdU§TORP§ I OROTT§TOREil INB

Varr+rbab utow*wt§ 1..,..vt1, ?

fa bct är satt .

Nu är bet veb elUaoc tråbableret
klar"r och irvigt.

Eyt far.rtastislr upplcvelse att sifta ute
rÄr bet är l<allt iluften och lwållen år svart
bct var?ta vaffn et sorrt' ryltcr och lä55er
sisi bim lmoln runtlraref. Stiär-nh ivmlevt

ovanför och brir'rnatbe ?nårschallcr få
r,radte fi ra,fif luret ltaret , i sållsliap rteb
goba värner våinner, bet är er't kväll §o?"1

inte glörns i först* tagst .

lag lrar r.rpplew bst,
Viviam'te .

förslag fill eri tlablwåll.
§iu p€rso$er f,ar plaffs i l<aret.
l.,htr burchår , går uf och sitter i

karct ca; en tiwtrne, gÅr ir,.r och bastar §ffi
??tått tqclrer o?r,t bgt .

Sebar lan ??tåfi ha rtat och brqclt
.?"lcb sig , sovvt ??tå?t åtcr i ssl"verixge.vt ,

lqss ?tår frll vnusilc cllcr scr på vibeofilwt .

Lolcal och Bablar hy, Ni av Liustorys lY
Pris i r§:-/perc. och Ni !år+ntar lolulen ståbab.

Kansli tcl. 060 * gztgb

TOyTTELAND
f,E/lt kl. l5oo - l9oo

f ornten kotrr,'ner kl. ITOO

Jutktoppor äCI kr.l st.

Julrnorknod rned
hantverkcre och hembokat bröd
Letteriert Jutktoppstornbolo

Skinl<lotteri

5 ervering: Jt*tgröt or-h sltinkrndsko
Koffe,Korv,rrtrrr.

Arr : l=i ustorps I.F,

VALKCIMNA

fILL tr P.

§tyr,else$ önskap alla B5I tpevlis advestt

[n 8od jul

0ch Btt tpevl§Hf Mille$ittsnsftFafide



Referat från Centerkvinnornas höstmässa

Söndagen den I4 november hade Ljustorps centerkvinnor sin sedvanliga höstmässa i Bygdegården-
Bl a hade många julprydnader, handarbeten, sylt, marmelad, tunnbröd och lotterier skänkts. En
jultrasmatta och ett lapptäcke var kvällens storvinster.
Gunnar Höglund, som tidigare på dagen hade blivit korad till årets Timråbo, ftirde
auktionsklubban med van hand. Kvällens netto blev ett välkommet tillskott till centerkvinnornas
kassa, vilket än en gång ger fiirutsättningarna fiir gratis fika och godispåse till alla barn på den
populära barnfesten i börja av året (sön 9/1-00).

Ulla-Britt

Teaterdags!

Den fantastiske berättåren Tornas Andersson fråm Väs-
terbottensteaterna kornmer än en gång till Lj ustorps byg-
degård. Denna gång handlar ftireställningen om Finn-
forsrövarna. Musikern Torbjörn l{äsbom är även med
denna gång. Boka ti 8/2 ftir en helkväll rned Tomas och
Torbjörn!

Margareta och UIIa-Britt

Personalen på

alla
God Jul och

Lj ustorpsskolan önskar Er
en riktigt skööön
ett Gott Nytt Århundrade

v§ss§sssqss?v§Qsv s ssvss?s§s s§ss

§ RogstaKanin . §
t önskar alla God Jul & Gott f{ytt År §v både kaniner och människor Eå§s
§tsqps?sss §§ssssss s §s s s s vss § §,ss§

GOD JUL

....öNSKA IrY[tA....

Torp

TIPS!
Locket på plats.
Sätt en klädnypa på kastrull-
kanten så glider inte locket igen
när du kokar mat

SKOTERTRAFF
Skinnen
30 januari

Korn med oss tiil Skinnen
och mys

Vi fixar en stor brasa
så ta med er kolry

Vid frågor kontakta
Runo Dahlin 811 15

TIMRÅ SI\OSKOTERKLUBB

Lille Jan har fått skäll av sin mamma och söker tröst
hos mormorr som säger:
- En mamma har rätt att tillrättavisa sitt barn!
Jan skiner upp:
- Ja, gör det , snälla morrnor.

6

GOTTNYTTÅN



PETERS E,L-MOI§TAGE
Bredsjön

Erbjuder dessa produkter till fiirsäljning (och ev. montage)

IVI| u kv tir nte från I-VI
Vegetabiliskt olj efyllda
elradiatorer och hand-

dukstorkar.

Ger en jämn och skön
värme, som både blom-

mor och människor
. trivs i.

2 års garanti

Ring fiir information och pris
gärna kvällstid

845 03

010-2 46 64 g0

010-662 04 22

GOLV TILL BRA PRTSER!

AIla typer aY golvmaterial:

Linoleum
PIast
Textil
Trägolv
Cork-O-PIast
Våtrumsväggar

#*'rrä$ffi$'',*ffiä

Gotrvslipning utltires
Uthyrning aY golvslip
Gångmattor
Balkongl altanmattor

:S'sI,ä$*t§ fi{tffd

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

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

Öppet månd - fred 9.30 - 18.00
7



rin
bybor och byalagsgrupper

som arbetat med olika aktiviteter
for att gora bygden mer attraktiv

Kontakta någon i byalagets styrelse
och berätta vad Du giort!

Byalagsstyrelser glöm ej lämna in
redovisning senast den 17 december
till Gunnar Wiström, Timrå kommun.

Ps. I forsta numret av Ljustorpsbladd år
2000 kommer ett sammandrag om vad som
fuint i bygderna under den senaste
treårsperioden.

Skyltsöndog
5/L? 1g9g

Sörberge CentrurTt,

kl. 13.00 rl L7.00

Alfiiviteter med bland annat
utställning och forsäljning hos f.d.

Petterssons Kläder och Skor!

Arrungörer: Timrå komrnun, Arbetsfrr-
medlingen i Timrå, Timråforetagarna och
ALMI Företagspartner.

Välkolnrnenl

/§
L,\iå



BYALAqTN

MJÄLLÅDALEI\S BYALAG

\]i:\

Söndagen den I"9 september, hade vi en trevlig familjefest vid
Gällviksbron.
Ett stor antal bybor mötte upp och vi hade vädrets makter på vår sida.
Allsång och underhållning svarade Göran Svelander för. och han sjöng så

det ekade "bortom skattlösa bergen".
Frågeslinga och tävlingar med fina priser till barnen var ett populärt
inslag.
Medan korben gillades passade man ä att stifta bekantskap med nya
bybor och dricka en kopp kaffe.

Ett stort tack till alla bybor som kom till familjefesten och bidrog till en
lyckad dag.

Festkommitt6n: Kjell Smedman
Anna Otmalm

genom Karin Söderkvist
dsk
§

Bagarstugan har fått ett stor lyft i sommar. Gamla fiinster har bytts ut mot nya, mu-
ren har renoverats, stugan målats, golvåsar har bytts och ett nytt golv håller på att
läggas in. En stor eloge till den arbetsvilliga lilla skara som troget jobbar vidare.

EU,Å,,Doh,Lhw

ÅS I LAGFORS BYALAG

SKTNNEN

Som många av er sett så är stugan i det närmaste klar, endast lite små fix återstår. bla
eldsäker platta på vägg och i tak i det lilla rummet Mövlerna, bänkar och bord är på
plats och skåp är beställda. Sedan har vi varit ett gäng som har huggit ved och travat
upp i farstun" Några andra städade både inne och ute. Vill ni veta mer så besök
stugan.

Ha en trevlig utflykt!
El,ln,

9N



i.{rrt§
et*{\
Ddo
{t
D€r

dl§,,*{t
>4
tq
Ft,

{.'r
'åätt
t Ir.
6t
f-åö

6t
tr{ö
4t
l{l}
st
'€r{?
fr,
rx
l'åer

te
}TL
{t
rat
Et
>t
t'*
R
q§
'|iL4t
Fif.

,E!
\q'
{'r

P-rO

6\
Dct
q}
>4
t't
Fra|
q§
>lö
6t
F€s

qR
*4t

g'*
PäQt

t§
D.b
q\
D€9rl
!,4t

g'$
Ft§
tt
rr|b
6\
>4
gl
F/å

$t

r{o{t
D€rrtt
>4*,

{?
De.
*t
;,1*tt
D.tqi

tt
>.r$

$\
D{o
{t
r{c{t,*tt
Dq
s?
rl&

{\t
IE
;,tr
tt
L+
{t
r{ett
D*rt
t4fr
tQ
Pb
s+
D*
{t
Dfr
t'*
ft+
tt
E
{t
r{+
{t
>4,
t't
Plte
t§
>§
{}
Fl,9(l
l,€|r
g't
Dt|
tt
D'b
{\
rie
{t
*t
t't
Dti
tt
F§

et

df i§ifr";f if,if if,df rf+t^ ifif;iff +'e{fifrf r"i{'";f,if if df if df iäif,ii'df,if dqsf r§"i?if {f if i,f'df rArtå§if df+?§if ,if {"

I EGEI
illlllililililllllilllllllllllll lllllll
illlllffit ililllHt ffi lll ll llll lllllll

ffiffiffid#
Årets succe, julklapp
DYD, MP3-spelare

4.1 95:-

KöperrSäljerrByter BSSEEBmäffi
det mesta inom IT

Nya och beg datorer
tillbehör och spel

Tel 060 r 66 11 30
Sidsjöns fiiretagsby

*r-EE8&ESFrt64A*S*FSrq4;i&Eltt+r§F9rq !i ri&8,5@@@ 6'*p{F4*Å 44,s*4
{l å1 t\ 6! (q {c lt tt tl t\ t+ gt (E {t {t 6t 4l 1\ f\ 1t (tf årt lt {§ {t t\ {t tq rtf tts it qt 6t f\ {1 El Eq iB lt 4b 4t fq t\ (q lrr et €q fs it 6u r{

Ju {fr aytffa y a fr" errtmay {an

Skyltsöndagen 2811L
har vi öppet

13-17

Vi bjuder på glöSg och

OCH
10 '/" rabatt

pepparkakor

Paketen får ni inslagna

ITYHEMKOMMET!
Morgonrockar och nattlinnen från Danella

Köpmangatan 47 * Tel & Fax 58 07 80
Öppet vardagar 10 - 18

&auöderatq

Vill Du varn med oclt påverku ? Skuffa di7
kunskap!

"Krona eller Euro, vad väljer du"
Svenska folket står infiir ett beslut av avgörande

betydelse, medlemskap i den -ekonomiska och Mo-
netära Unionen.
Välkommen att delta i våra studiecirklar, där

denna bok bildar ett underlag ftir diskussioner in-
fiir Folkomröstningen
Vi har fiir närvarande 12A studiecirklar igång i

Timrå komrnun.
Välkommen med Ditt fiirslag och din intressean-

mälan fiir Ljustorp med omgivning.
Vi vill också önska våra l)eltagare, Cirkelledare

och övrig Lj ustorpsbor

En God Jul och Ett Gott2000

ABF Sundsvallsorten,
Timråkontoret, Elise, tel 060-58 04 66
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Till årets insatser ftir Ljustorps-btradets räkning.
Inskickade bidrågr annonser, prenumererande
annonsörer. prenumeranter och sist men absolut
inte minst alla som delat ut tidningen.
Erland, EIvy, Lennart T, Börje, flasse och
naturligtvis Lennart A.

Tack ALLA.
Hoppas att ni fortsätter att hjälpa mig med dessa ting,
ftir som sagt, utan Er ingen tidning.
Räknar med att efter 5 år kommer denna bedjan inte
Iängre att vara nödvändig utan att ni har fått den

"innanför skinnettt
Har redan en del material för olika reportage som

kommer att tryckas under nästa år.
Tack för ordet. Red

#####tr###trtrtr##tr

TACK
till ER sorn jag

fårt
Iiftat rned, när

min bil har haft
strej k"

Troligtvis har
dert

numera sett sina
sista (och bästa)

dagar utefter
Lj ustorps-
vägarllr....

T/lorarnna p"roooo

Glöm inte bort att det går att sätta
in radannonser om ni vill sälja
ttsmåsaker" Under toI.,oppis"

Och NI, glöm inte att detta blad
faktiskt går ut lite överallt i
kommunen vid vissa tillfällen, så

era annonser syns faktiskt även
utanfiir Ljustorp.

ViU ni vara med och skriva r

bladet kan ni även faxa till
mig
eller maila.
Faxen tir 060-823 23 men
då måste ni ftirst slå en signal
fiir jag har den inte alltid på.
Mail adressen är:
bjorkom@nnilbip"net

Hus i
Mellberg!

Fräscht hus med bra )
och öppen planlösning.

4 rum och kök på 120 kvm +

65 kvm källare.
Tomt 1474 kvm.

Välkommen att titta!
Ring 823 27

Du som är intresserad av att
väva i vävstuga i Söråker.
Hör aY dig till:
Mariunne 40833

#
#
§
#
#
#
#

DAGET{S ROS.
Se rutan

ffi ovanfiir ffirL '{} rt"W

§
#
#
tr
§
§s

DU som är intresserad av att lära
Dig teckenspråk hör av dig, f?ir det
finns flera intresserade fiir att en
kurs kan bli av här i Ljustorp.

% Ring Marianne Perssonr

tfrf 823 23.

Som bara f?irmedlar vidare till
lämpligt stud ieftirbund.

tr########tr#####
.F.*:*:*::..,:...:...-...:.'.:...:...:4:J,:.i.:,..:..-:r::.,:.1ii -e!- nI RODA KORSET ]

rl

BLOMSTERFOi§DEI\ ]

PG569655-4
Tel 822 32

I
:f:'..:-{:'.':{: ji:a':{:'.':t:r':'.':'i:"':'.':...:t'J

DECEMBER
OIov Svedelid

Elisabeth George

BIBLIOTEKET HAR öppnr MÅNn.q.G ocH ONSDAG 17.00 - 19.00
tel 82 L 47

BOK-TIPS TRÅI§ STII{A

En Humbla på haven Kärlek, spänning och affärer i 1600-
talets Stockholm

Den verklige brottslingen Två kroppar hittas ute på de öde

herdarna i Derbyshire. Kommisarie
Linley få i uppdrag att undersöka fallet.

AIex Haley Mamma Floras famil.i En berättelse om 3 generation. Svarta

under det moderna Amerikas framväxt.

Sten Johansson En ny Kebbe-bok



sswwsle*&*&&ffi se&ffi s&ess&e*bk&effi s&effi s&*ffi s*s*e#hslR*

äfiffi Julsksltning i sörberse *ffiffif 
ffi

ffi§f Söndagen den 5 december ry*f ffiW* '* ffise?t 14.00 Timrå lucia S
S o ao ^^ - ^ r r. ffio^a e& utgår från Q8 -> Anderssons livs ffi@ ffi

sMs rwIr 
ffiS Finns i hyresgästftireningens lokal, Sörbergevägen 13, 
ffi&

ffi sp där serveras kaffe och mackor 

kören ffiffiffi. 14.30 - 15.30

& Timråförsamlings barnkör och Mariakören
& f/:J , .Io^-^ ri.,o e& Vid Laxens livs 

btr
S Kom och träffa tomtar och ett Z}-talknallar, samt lokala hantverkare. S
ffi Kom och åk häst och vagn, med Fanny och Marianne från Ljustorp. ffi

ffiW serveringavkorvochgtögg ffi ffi
&ffi seWffi äewW&sffi ffi ffiSsWffi Sffi ffi e&ffi effi &SWffi Sffi e#wffi&e le&ffi wSffi
DAMMFRITT
Damma lampslrr[rmar i tyg, använd självhäftande
klädrulle.

KLADDFRITT
Använd ett melittafilter när du ska smörja bak-
eller ugnsformen. I)et går lätt och fingrarna blir
inte kladdiga

- Usch, vad salladen smakar konstigt! Sköljde du
den ordentligt?
- Ja, mamma, jag tog till och med diskmedel.

§ rtrsjuhiinum ussfttt, q{t

ilst firrw ai rncrl ffss ft'ltttw sitt,rif,§n§
loltttlgr i §ot'ttgrgr

fft,fitl rfi;§ltlt{ ffrww'ri,gffr

NITT AttrARl§ffSff
FOD{R OCH fiLL*ilrOR TIL{

HU{VD, KAT{, ONAGART OCil Ft'SK

AKVARITPAK{T FRAN 495 -

ttg§l llt §ruY§öPpfu#R a$w ,

D§tr 27ltf 
""rB 

'&'wLi'&fitrrffwfu
Tilibehörsbufrk för srnådyur U ö

0ppottigcr fr«m titt Jul
a$ff{ilfi$r 10.00-18.00 {or,sfitt, rr.w -f{.ffi)

§or(tcrgoari6ut,
Tst 060-57 W W

t$.tPP {fr §Altt§N sÅ SJmER
NWRA NU§§§T§ PÅ I K§

{IUNDTCID§R

-Asta, hur är det egentligen att vara gift med en
konstnär?
-Ganska intressant. Han skulpterar och jag lagar
mat och efteråt så gissar vi vad det ska ftireställa!

När lilla Lisa går genom tullen skojar tulltjänste-
mannen med henne:
- Du har väl inga cigaretter i din väska?

- IYej mamma har dem i hatten!






