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ALLMÄN INFORMATION
NÄSTA TIDNING

STOPP OCH UTSKICK

Nr2

8 mars

31 mars

Nr3

3 maj

26 maj

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 får den gratis, men känner ni någon "emigrant" som skulle
vara intresserad så tipsa gärna.

Föreningens Postgiro

ANNONSKOSTNADER för 2002

86 1124 - 6
INTERNET..
Ljustorps hemsida:
http://www.geocities.comlYosemite/
Rapids/6009
Tips om ändringar och länkar, hör av dig till:
Lena Lilj emark, 822 22
e-mail: lovberg@algonet.se

STOPPDATUM!!
Är fortfarande tacksam om jag
får in ERA bidrag lagonlt till
stoppdatumet.
Hanteringen blir liksom mycket
enklare då...

Pris:
HelA4
1/2A4
1/4A4

Radannons

exkl. moms
600:
300:
150:
32:

~~

in kl. moms
750:
375:
187:50
40:
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ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
Hel A4
1/2 A4
1/4 A4

Radannons

2.400:
1.200:
600:
128:

~-

3.000:
1.500:
750:
160:
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ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
HelA4
1/2 A4
1/4 A4

2.000:
1.000:
500:

2.500:
1.250:
625:

ADRESSEN TILL "RED":
Marianne Persson
Björkom 3154, 86033 BERGEFORSEN
bjorkom@mail.bip.net
060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 824 99.
FAX 060 - 82323 (RING FÖRE!)
HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN.............
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Ljustorps Byutveckling
Ekonomisk förening
L}ustorpsByutveckling Ekonomisk förening är ett kDoperativ med syfte att initiera och påverka
utveckling i Ljustorps socken och byar. Såväl privatpersoner som företag, föreningar och andra
organisationer är välkomna som medlemmar.
Insatsen är 100 kronor,
Årliga medlemsavgiften är 50 kronor för enskild och 75 kronor för farnilj, företag och förening
per år.
Ändamålet är att främja medlemmarnas allmänna intressen genom:
• att llrbeta för landsbygdsutveckling, småskaligt företagande, kultur, miljö och
samhällsutveckling.
• att verka för byns utveckling genom olika arTangemang, aktiviteter och utvecklingsprojekt som
även främjar den sociala gemenskapen.
• att st-ädja och i vissa fall bedriva barn ochlmgdomsverksamhet.
• att bedriva eller påverka utbildnings och informatiDnsverksamhet för landshygden samt att
kartlägga och skapa en kunskapsbank, ett nätverk med-ömsesidigt stöd, rådgivning och
information för utveclding av bygden.
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
Medlemmarna deltar genom att själva verka i föreningens anda, deltar i verksamheter och använder sig av
de tjänster som föreningen erbjuder sina medlemmar.

Om du är intresserad av att bli medlem kan du sätta in Insats- samt den årliga Medlemsavgiften på vårt
Postgiro 86 Il 24 - 6, skriv även upp familjemedlemmars namn.
Om du vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta föreningens ordförande Erland
Nordström 060-82319, du kan också kontakta redaktören för vår tidning Ljustorpsbladet 1'vlarhllme
Persson tel. 060-82323.
Ljustorpsbladet som är bra för utvecklingen och inte minst föreningslivet, ges ut 5 - 6 gånger per år till alla
hushåll i Ljustorp.
Under år 200 l bekostades detta till stor del av annons- och medlemsavgifter samt ideellt.
Du som är intresserad av bygdens utveckling kan stödja detta med att vara medlem i föreningen.
Din medlemsinsats kan vara avgörande för bl.a. Ljustorpsbladets framtida överlevnad.
Alla medlemmar är välkomna till årsmötet som hålls i april månad (se annons i Lj-bladet)

Viktiga uppgifter för inbetalningskortet
Namn
Familjemedlemmar.

.
.

.A~dress,

TeL
.
D Insats avgift (personlig och betalas en gång)

100:-

ÅTets medlemsavgifter
D Enskild
D Familj
D Företag / förening

50:
75:
75:

2

Resultatet av enkätundersökningen 2001
Den enkätundersökning som skickades ut med Ljustorpsbladet under år 2001 resulterade i 33
inskickade svar. De svarande har prioritetsordnat Ljustorps utvecklingsobjekt och dessutom
givit en hel del egna spännande ideer.

Lista över utvecklingsobjektens prioriteringsordning:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skolan
Turism (fiske, restaurang, camping, bad mm)
Mack (biltvätt med sk gör-det-själv- hall, kortautomat etc.)
Bygdegården
Aktivitetshus (aktiviteter för alla åldrar under samma tak)
Cafe (pizzeria, en träffpunkt för alla)
Sport (skidskyttebana, klättervägg, badhus, snowboardbacke mm)
Bostäder (attraktivt boende att hyra så vi får behålla äldre och yngre i byn)
Studiecentra (datahall)

Exempel på ideer från enkätsvaren
•
•
•
•
•
•
•
•

o

Affären - önskemål framförs att den vidareutvecklas och lever kvar.
Ridbana - ridsporten ökar i byn, marktillgång behövs för en ridbana på 20x40
m så att intresserade kan hjälpas åt att färdigställa en bana.
Golfanläggning. 9-håls bana och en drivingrange
Guidade turer mellan ex. Prästsvedjan och Röje. Varför inte med häst?!
Kurser och studiecirklar med varierande inriktning ex. hantverk, danskurser
eller" andlig" livsmening.
Ljustorpsån - utveckla fisket. Fiskekortsautomater
Lögdö vildmark - samarbeta med SCA - Ljustorp blir porten till Lögdö
vildmark
Ungdomarna - tillgodose de ungas önskemål om en samlingsplats. En bra
spolad och skottad hockeyrink vintertid, motor och skoterkrossbana är några av
önskemålen.
Bygdegården - låt Bygdegården bli navet i byn. Utbyggnad så den passar till
datahall, tillgång till internet, studierum, ljudanläggning för konserter, disco,
modevisningar, föreläsningar, uppträdanden, filmförevisningar. Flexibilitet att
hyras av privatpersoner såväl som företag ..

Detta är en kort sammanfattning av alla de ideer och önskemål som inkom på enkäterna. Tack
till alla er som varit med och svarat!

Ljustorps byutveckling
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Hotell Laxen
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
(semesterstängt januari -februari)

~

STRÖMFISKET

DELTAFISKET

Fisket startar igen l maj och
bokning kan ske from l mars

Med vintern i antågande och
skidor och skridskor på sche
mat, ordnades hastigt och
lustigt i november en loppis 
och bytes dag på skolan. Vinter
utrustning fick nya ägare och
många gjorde fynd på de tämli
gen välfyllda borden. Flera var
det som gått igenom sina förråd
och garderober. Gott fika hade
Lenas klass 5-6:an ordnat och
de blev 1.000 kr rikare, vilket
blev ett bra tillskott till klass
kassan.
Vi tänkte oss att återkomma till
våren med en liknande dag så
sommarutrustning kan byta
ägare. Tänk på detta inför vår
städningen. Vi lovar dessutom
att vara ute i god tid inför vå
rens arrangemang,
Hälsningar lokala skolstyrelsen
gnl Liselott Forsberg

Hotell Laxen, 060-57 06 23, fax 060-57 80 33

Ring för info.

O 821 64 ~ 010...3 761041

Stor
Lagerrensning
28/1 - 9/2

OR

Tapetsera eller måla?
Alla typer av målnings
arbeten utföres..

Timrå Konsthantverkare
Köpmangatan 23 i Timrå
060 - 58 0619
Öppet: vard 10 - 18
lörd 10 - 14
http://welcome.to/hantverket
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Vänd er med förtroende till
ortens målare
-......1

1.
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Ljustorps Idrottsförening
Arrangemang 2002
Årsmöte den 10 februari
kl. 18.00 i klubblokalen.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Övriga frågor: Föreningens
övertagande av IP?
Pimpeltävling lördagen den 2
mars med efterföljande pubafton i
våran nyrenoverade servering på
IP . Se vidare affischering.
Lottfest den 9 augusti på
Björkängen. Se kommande
annonsenng
Julmarlrnad söndagen den 1

Badtunnan har varit flitigt använd
hitintills i vinter, fler och fler
upptäcker hur skönt och
avkopplande det är med ett bad i
omkring 38 grader varmt vatten.
Prova på du också, ring och boka.

Medelpad Classic Ski
Den 3 februari
Start i Bredsjön kl. 10.00
Dom tävlande tycker det är
uppmuntrande att folk kommer
och hej ar på under loppet, från
första till sista åkare, så ut och
heja alla Lj ustorpare.

december, Bygdegården. Se
kommande annonsering.
Lucia-Iottfest, fredagen den 13
december på Bygdegården. Se
kommande annonsering.

Ljustorps IFs styrelse önskar
alla en god fortsättning på
det nya året och välkomna
till föreningens
arrangemang år 2002.

BYGDEGÅRDS IDAN
JUBILEUMSFEST
Lördagen den 13/3 1952 invigdes Ljustorps Bygdegård. Lördagen den 23/32002
har således 50 år förflutet.
Denna dag kommer en jubileumsfest att arrangeras. Det börjar med ett
spelmansuppträdande , därefter serveras en bufJe och det hela avslutas med dans.
Till dennajubileumsfest kommer endastförköpsbiljetter att säljas. Ytterligare
information kommer i senare annonsering.
Men redan nu en uppmaning: boka lördagen den 23/3 II
E. U UlfNilsson

l

LjlJstorps Bygdegård Ekonomiska förening har..
.. ARSMÖTE
Ljustorps IFs klubblokal den 10/2 kl. 1 l. 00, (obs I platsen).

Ljustorps Bygdegårdsförening har planer på att bygga ut
. Bygdegården. Dvs gräva ur under stora salen.
I första hand är ändamålet att bygga för ungdomarna i byn,
med andra ord en fritidsgård/ungdomslokaler. Men vi vill att
Ni
bybor ska kunna komma till tals, så därför inbj uder vi
tillsammans med Ljustorps Fritidsgård till ett
Öppet möte på Bygdegården
fredagen den 1 februari kl. 19.00.
Vi hoppas att så många som möjligt har tid att offra några
timmar åt denna angelägna uppgift.
W~O[k®UiJ\lUiJ\l@[!i)

~~
OOW@@J@~O'@]®lJi)

Ljustorps Bygdegård ek. förening
Mellberg 3107
86033 Bergeforsen
Postgiro 17 65 03 - 1
BOKNINGSTELEFONER:
060 82186, 060 824 03 ,
0702983 184
anläggning 07034 00 117
Vaktmästare 070 28 83 147

~ liJf;

Ji

~

Ilfden uslvrp
rd~ 9 rev
ö.b~ .
kl 19, 00 ~~

Å~kttt~, brM/

målhä~dL ock kaffe mm,

Å~

till 'Per N0,.1 i", St
t)ts

I: •

1

,f"

AUi deHa ~r 11'0.'-/p rSOYl
AntWilart ~t S ~eh.

tina: le".

A.J~~

'J

14/'6'"

4;'n

till'

~fJ'

8oS'~,.

ffia V41Jo~:~{~JC;EPre

ocA1

7

Sista rivbjörnarna i Bredsjön
1840-talet

Sent en sommarafton under ett av de sista åren på 1840-talet kom en Bojänta
springande med andan i halsgropen från Blomsteråsens fäbodvall till byn och
berättade, att björn under dagens lopp rivit ihjäl hennes raraste skällkossa.
Hela vallens ko-besättning, berättade hon, hade kommit hemskuttandes från skogen
mitt på dagen, vrålande och bölande, som om hin varit dem i hälarna.
Vad detta innebar förstod jäntorna mycket väl, och då en av skällkossorna saknades,
blev detta alldeles klart, att björnen varit framme.
De vettskrämda kossorna ''bästes in", och de orädda jäntorna beväpnades sig med
yxor och bockhorn -ett kärvt skriande blåsinstrument -och begav sig ut i skogen för
att uppsöka den förlorade kossan.
Överallt, där de drogo fram, hamrade de väldeliga på träna och blåste flitigt i sina
bockhorn, ty de hade av den gamle fått reda på, vad björnen själv en gång i tiden sagt,
då han kunde tala: Sälgepipan och långelur de ljuda väl i mitt öra, men yxehammare
och bockhorn jag tamejtusan kan höra".
Efter åtskilligt letande påträffas mycket riktigt den ihjälrivna kon vid Hånkasomyren,
omkring en fjärdingsväg från vallen.
På den tiden levde och bodde i Bredsjön en gubbe, Pell Persa kallad, som var den
likaste "vonkrok" i byn, förfaren och väl hemma i jakt, fiske och allehanda småknep
och upptåg. Då han fått reda på olyckan, tillsade han kons ägare att gå och ta reda på
huden och låta allt i övrigt däromkring vara orubbat.
- Jag ska gå dit och "stä-fast" (trolla) den jäkeln vid ko-liket till dess jag kommer och
ger'n avlösning, sade han.
Gubben Pell Persa letade därefter fram en väldig, tandad björnsax -den förvaras
ännu i Bredsjön (år 1840) hos faktor Bild. Berglund.
Men passar kanske mera för Fomhemmet - till rustade den efter konstens alla
regler, band henne i sin mes och begav sig ut till Hånkasomyren, där den tunga saxen
"gillrades ut" vid den döda kon och omsorgsfullt täcktes med mossa.
Efter väl förrättat värv återvände gubben till vallen, där han vilade över natten.
Ganska tidigt på morgonen väcktes han emellertid aven jänta, som sade, "nallen nu
för ett herrans oväsen där ute vid Hånkasomyran; sannolikt sitter han mycket illa till
och vill att farbror Pelle ska komma och hjälpa honom lös",
Gubben Pelle lät icke säga sig detta två gånger; han slängde sitt t1intlåsmuskedunder
över skuldran och lommade iväg till den nödställdes undsättning.
Ett välriktat skott förpassade nallen till de sälla jaktmarkerna. Till yttennera visso gav
gubben honom ett slag med bössan för att, som han sade, ge bättre effekt åt skottet,
och så tillade han belåtet:
''Nu fick du, din jäkel, för alle gångan !"
Men nallarna hade inte ännu spelat ut sin roll i Bredsjöskogarna. Ungefär 20 år efter
ovan relaterade tilldragelse -det var under en av slåttertidens dagar - upprepades
samma historia.
Men nu hade nallen inte nöjt sig med ett slakt: han hade nedramat två kor, de enda en
fattig torpare ägde.
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Sommaren därpå upprepade nallen sin bravad och tog även då de två enda koma från
en mindre välbärgad torpare; men liksom förra sommaren ofredades inga andra kor,
som betade i de.olyckligas sällskap.
Lösningen på denna gåta blev snart funnen, ty folket i bygden erinrade sig, att en
lappgumma någon tid före dessa tvenne nallebragder klagat över att varken fått en
munsbit, i sin säck eller en mugg mjölk just i dessa två torpargårdar.
Hotande hade lappgumman därvid yttrat: Men de där ska nog komma att få törsta
efter mjölk lika så väl som jag, så sant jag heter Lapp-Lisa!"
Då vi nu äro inne på kapitlet om björn och björnjakt, så kunna vi inte saldöst hoppa
över hågkomsten av Medelpads kanske förnämsta björnjägare.
Stafvennan hette han och bodde på ett lite torp uppe i Bredsjöns obygder.
Sägnen omfönnäler, att han i livstiden fällt ej mindre än 18 björnar.
En av hans dunster med skogensmajestätet kan ju vara av intresse.
En vacker höstdag går Stafvennan ut i skogen för att se om sina gillerstockar och
med sin fInkalibriga flintlåsbössa plocka ner ur träden de fåglar, som hans trogne
hund kunde upptäcka.
Bäst som gubben går rar han till sin förfäran se en stor björn inom skotthåll, stående
med ett stort mossfång mellan ramarna.
Att upptaga striden med en sådan best med en lodbössa var nästan otänkbart. Ett skott
smäller emellertid, och skottet går mitt igenom mossf'anget och in i björnens bröst.
Retad av den stickande smärtan, vilken björnen trodde komma ur mossan, kastade
han denna på marken och började en noggrann undersökning. Under tiden hann
gubben ladda om, och omedelbart gav han nallen ett nytt stick.
Omsider kom hunden tillstädes och började antasta den av vrede skummande
björnen,
som snart hade det tredje välriktade skottet i sin lurviga päls. Men ännu hade han nog
mod och styrka kvar för att rusa mot jägaren.
Stafvennan hade ej hunnit ladda sin bössa och fann sig föranlåten retirera upp på en i
närheten befmtlig, ovanligt stor sten, och detta med nallen i hack och häl.
Vid björnens försök att klättra uppför stenen, ansattes han av hunden så pass, att
gubben hann ladda än en gång, men upptäckte därvid till sin fasa, att kulan, som nu
stoppades i bössan, var den sista medhavda, varför såväl björnens som jägarens liv
just hängde på denna.
Gubben Stafvennan gav sig därvid själv det löfte, att om Herren nu ville bistå honom
i denna vånda, så skulle han skänka en hel silverriksdaler åt kyrkan.
Söndagen därpå vandrade gubben Stafvennan den fem milen långa vägen till
sockenkyrkan och nedlade i håven sin enda silverriksdaler.
Löftena voro på den tiden heliga ting. Hur är det nu ?
Stenen på vilken Stafvennan räddade sig, heter ännu i dag "Hjälpstenen".
Denna berättelse är tagen ur ett häfte som heter: Bredsjö finnarna och deras trollerier.
Denna berättelse och andra berättelser finns under Stefans hemsida http://hem.spray.se/bredsjon
Stefan
Bredsjön

9

~

Godfortsättning på det nya året!
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Vi har platser kvar till Datacirklarna som skall
komma igång snarast. Det som gäller i första
hand är:
Data grund, dagtid, samt
Data fortsättning, dagtid.
I februari kommer Jägarskolan att starta en ny
omgång.
Matlagning för män skall också starta i februari.
Finska finns det också några anmälda till.
Detta är ett axplock av vårt utbud.
ABF kommer till Ljustorps Bygdegård
1:a måndagen varje månad med början
måndag den 4/2 kl. 14.00 - 16.00.

Välkomna!
Vi bjuder på fika.
Elsie Dahl,

ABF Sundsvallsorten
Tel: 060 - 58 04 66, fax 060-5725 43
e-mail: elsie.dahl@sundsvall.abf.se

ABF:s hemsida www.sundsvall.abf.se

}lnitas :J{undvån{

'

Trimning, klippning
och tillbehör och godis
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
(

Hundfoder
Sportsman's Pride, am. helfoder 18 kg, från 315:

Katt/oder
Golden Blend 6,3 kg, 240:-, veterinärkvalitet
Även andra amerikanska sorter

Sltampo
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
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LÄS!!
Glöm inte bort att det
går att sätta in
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"Loppis"

Och NI, glöm inte att
detta blad faktiskt går ut
lite överallt i kommunen
vid vissa tillfällen,
så era annonser syns
faktiskt även utanför
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PG 56 96 55 - 4
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Ljustorps skola,
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Tel 823 64
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som hjälper till
att göra våra
barl1 f"#1·11 kloka
människor
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Ska Ni bygga nåt till våren/
sommaren? Utan ritningar?
Ri M .
ananne
823ng23, 824
23

~ ~==================~
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kanske skulle passa att annonsera i
en sån här "tidning", tipsa gärna.
Behöver ni ett extra blad, hör av er så
fixas detta.
- Hur hindrar man en elefant från att ta sig
igenom ett nålsöga?
- Man slår en knut på snabeln.

skriva i bladet kan ni

även faxa till mig eller
maila.

Faxen är 060-823 23

.

~

Takbox

men slå en signal först
Mail adressen är:

Marianne

bjorkom@JnaiLbip.net

182423,070-5482499
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BIBLIOTEKET HAR ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 -19.00
Tel 82147

BOK-TIPS FRÅN STINA
JANUARI - FEBRUARI
J. Bernlef

Boy

En fascinerande skildring av sekelskiftets New
York med sitt myller av människor, dofter och färger

Henning Mankell

Tea-bag

Tea-bag är en roman om ett Sverige som många
av oss aldrig möter och ger röst åt en del av vår
befolkning som aldrig kan göra sin stämma hörd

Jens Henrik Jensen
Käringen i Krak6w

käringen visar sig vara en legend i Krakows kriminella
värld och det är många som söker efter henne

Gamla tanter lägger inte ägg.
Mark Levengood och Unni Lindell intervjuar barn.
en kropp är nåt som tar slut i skorna...
Allan 5 år
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Personligt från "red"
Snälla•• Försök att se över stoppdatumen, ibland hinner jag inte, ibland
glömmer jag att ringa och kolla med er, då är ju risken att nåt blir missat.

Marianne

Vill passa på att hälsa "nya" Ljustorpsbor
välkomna hit. Pia och Ricke med barn
i Prästsvedj an.
Långväga dessutom,
ända från Malmö.
Hoppas att ni kommer
att trivas här
Marianne

Grattis
Nya medborgare i
Ljustorp 2001.
Cecilia och Mats i
Björkom med Egon.
Och lilla Love, också i
Björkom,
Maj a och Bengt's.

Grattis

Välkommen tillbaka får man
väl säga till återvändande
Carina Melin, med familj.
Roligt att du återvänt.

Ber om ursäkt om
j ag missat några
inflyttade eller ny
födda eller liknan
de händelser. Men
j ag är inte alltid
uppdaterad.
Vet ni något som
jag inte vet och ni
vill uppmuntra el
ler hälsa. Ni vet
var min postlåda
bor.
Red.

Marianne

KALENDERN! !
Kom gärna med inslag.
kl

aktivitet

arrangör

plats

27.1

18.00

Teater: Don Quijote

Timrå Teaterfören. +
Ljustorps Hembygdsför

Bygdegården

28.1

19.00

Årsmöte

CenternJCenterkvinnorna

Församlingshemmet

1.2

19.00

Öppet möte/utbe Bygde

Lj IF - fritidsgården

Bygdegården

3.2

10.00

Medelpad Classic Ski

Ljustorps IFlBergeforsens SK

Bredsjön-Bergeforsen

9.2

19.30

Jägarfest

Timrå jaktvårdkrets

Bygdegården

10.2

17.00

Årsmöte

Lj. Bygdegårdsfören.

lP

10.2

18.00

Årsnlöte

Ljustorps IF

lP

23.2

14.00

Årsmöte

Byalaget Bredsjön! Slättmon

Affärslokalen, Bredsjön

Pim peltävl/Pubafton

Ljustorps IF

Se kom. affisch/IP

Årsmöte

Byalaget Mj ällådalen

Byalagets klubblokal

Jubileumsfest

Lj. Bygdegårdsfören.

Bygdegården

datum

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

2.3
12.3
23.3
12

19.00

Långlopp i klassisk stil
Söndagen den 3 februari 2002
46 km för herrar och damer, födda -84 och tidigare,
med start i Bredsj ön och mål i Bergeforsen
seedningsgrundande för Vasaloppet
start kl. 10.00
20 km för herrar och damer, ingen åldersbegränsning,
med start i Mellberg och mål i Bergeforsen
seedningsgrundande för Tjejvasan
start kLI 0.00

Nytt fdr i år! Tjejklassikern!
10 kn1 endast för damer
med start i Edsåker och mål i Bergeforsen
start kl. 10.00
Anmäl dig senast den 28 januari 2002, till Medelpad Classic Ski, Rännarvägen 5,
86033 BERGEFORSEN eller på vår hemsida www.timra.selbsk Uppge namn
adress, personnummer och sträcka. Anmälningsavgiften är 260:- för 46 km och 120:
för 20 och 10 km. Efteranmälan mot förhöjd avgift, 360:- för 46 km och 160:- för 20
resp. 10 km. Anmähringsavgiften sätts in på pg-konto 117 14 41-7.
Skidlicens gäller. Motionsåkare kan lösa endagslicens för 10:
Bussar avgår från Bergeforsens Skidstadion till startplatserna på följande tider: Till
Bredsjön och Mellberg kl. 07.15, till Edsåker kl. 08.30. Avgiften betalas vid
påstigandet (40:-). Överdragskläder transporteras tillbaka till målet.
Upplysningar på telefon 060-57 98 98 eller e-post bsk@timra.se , besök oss också på
www.timra.selbsk

Arrangör: Bergeforsens SK och Ljustorps IF
Välkommen!!
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50 -70%
På

Vinterns kläder
och skor

Välkommen
in!
Glöm ej!!!
Inlämningsställe fOr kemtvätt
Pensionärsrabatt

FRITIDSGÅRDEN! !
Önskar alla en god fortsättning på det
nya året.
Hoppas i läsandes stund att alla våra
fredagar är bemannade med frivilliga
föräldrar, det är inte alltid det lättaste att
få till det, men alla som anmäler sig ska
ha en eloge att ni ställer upp på era och
andras barn.

Fredagen den l februari, kl. 19.00
kommer vi i samband med fritidsgården
ha ett öppet möte i samarbete med
Ljusto rps IFlBygdegårdsfö reningen.
Planer finns om en utbyggnad, då med
inriktning på fritidsgård ....
Hoppas verkligen att alla som har bara
det minsta lilla intresse kan komma och
göra oss sällskap i planering och
diskussion.

Öppet:
vardagar 10 - 18 lördagar 10 -14
Köpmangatan 47 :II: Tel & Fax 58 07

Styrelsen

CENTERN OCH
CENTERKVINNORNA
ILJUSTORP
Måndagen den 28 januari kl. 19.00 har Centern och Centerkvinnorna
årsnlöte i Församlingshemmet. Förutom sedvanliga årsmötesförhand
lingar konlmer det kommunala handlingsprogrammet att tas upp till
diskussion, då även kommunalrådet Lars-Erik Nordin medverkar.
Kaffe och smörgås serveras.
Varmt välkomna

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

http://www.ulander.com/ljustorp.html
14

Titta in!!

BE

RAM

Ramverksta'n Hässjö k:a

Inramningar 30°16 rabatt
Littografier, original av

jöran nyberg
Öppet:
måndag - fredag 12- 19
lördag 10 - 13

Tel 060 - 43020
~

LJUSTORPS FÖRSAMLING INFORNIERAR

=I=,=-t----=.J~ Ett nytt år med många kommande gudstjänster och andra aktiviteter, ser vi fram mot

vi som på olika sätt arbetar inom kyrkan.
Ett nytt direktvalt kyrkoråd får vi välkomna. Det gör vi så där mer officiellt den 10 februari kl.
11.00 vid gudstjänsten i Ljustorps kyrka. Vår kyrkokör kommer att sjunga och efter gudstjänsten
inbjuds alla till församlingshemmet för kyrkkaffe med semlor. Det är ju fastlagssöndagen. Vid
kyrkkaffet finns möjlighet att träffa och samtala med det nya kyrkorådet.
Det nya kyrkorådet är ett så kallat direktvalt kyrkoråd och består av följande personer:
Ordförande: Freja Tjärnberg, Vice ordförande: Gunnar Höglund
Ordinarie ledamöter: Inger Andersson, Bert Forsberg, Nicklas Eden, Margareta Hedström, Linda
Nilsson, Majny Nilsson, Yvonne Nilsson och Hans Wikman.
Vi planerar att ha en Mitt på dagen träff och en Cafekväll (församlingsafton) i månaden.
Richard Wikström är den som tillsammans med vår kantor Agneta har hand om mitt på dagen träf
farna. Jag; Eva och Agneta ansvarar för Cafekvällarna.
Vid Cafekvällen den 13 februari kommer jag att berätta om min väg att bli präst. Detta kommer att
varvas med Åsa Alexanderssons egna och andras sånger. Åsa bor i Stigsjö där hon är aktiv i kyrkan
både med sin sång, men även som kyrkopolitiker.
Kalendarium för januari och februari
Lördag den 26 januari kl. 17.00
Onsdag den 30 januari kl 12.00
Söndag den 10 februari kl 11.00
Onsdag den 13 februari kl 19.00
Söndag den 24 februari kl 11.00
Onsdag den 27 februari kl 12.00

Taizemässa med Eva, Agneta och konfirmander.
Mittpådagen träff, församlingshemmet, Richard och Agneta.
Gudstjänst, kyrkorådet välkomnas, kör, Eva och Agneta.
Cafekväll, församlingshemmet, ÅSa, Eva och Agneta.
Söndagsmässa, Eva och Agneta.
Mittpådagen träff, församlingshemmet, Richard och Agneta.

Vi ser fram mot glädjefyllda och berikande möten.
Genom Eva Broo, Präst i Ljustorps församling
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Är Ni några som ska ut på "tur" och
vill åka tillsammans,
TÄNK.. Dubbelt så kul & 1/2 så dyrt

Hör med Lage!
Sj öströms Åkeri i Lagfors,
Som erbj uder 19 platser i sin buss.
Mycket lämplig för större eller mindre
sällskap, iöreningar
idrottsgäng och liknande.
Varför inte en bowlingtur??
Välkommen att ringa iör prisuppgift

Vill bara påminna om att det är dans i
Bergeforsparken .
Samordna er och ring .
Lage Sj öströnI
060 - 810 25
070 - 325 76 90

Bynamn
Ur Medelpadska ortnamn II

Hur Ljustorps byar har fått sina namn.

I detta nummer presenteras
Edsåker, Slätt och Sanna.
Edsåker skrevs Edhssaker 1535 och Esåcker
1543. Det innehåller tydligen ordet åker. Det
som går före är en form av ordet ed, som i ort
namn kan ha en del olika betydelser:
"landremsa mellan två vatten" eller "strand ut
med en fors eller ett fall, över vilken man måste
dra sin farkost".
I Norge kan ordet också ha betydelsen "sänka i
ett fjäll, som förmedlar förbindelsen mellan två
bygder". Det är kanske inte alldeles omöjligt,
att Ed varit namnet på den dalsänka, som för
enar Stavre- och Frötuna-bygderna.
Slättmarker anges också av namnet Slätt. Den
byn ligger ju på den första mer sammanhäng
ande slätten, då man söderifrån kommer in i
socknen.
Ljustorpsbönderna funno emellanåt liksom
andra jordbrukare, att den jord de fått, mest
utgjordes av sand. Deras jordbit kom att kallas
Sanda, som just är en gammal böjningsform av
ordet sand.

~. .~. :~~.~~.~.~~t~.:~4~~~
.~~
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Distributionslista för Ljustorps-bladet
Vet ni med er att ni blivit utan något nr. av tidningen, ring eran "utkörare" enlnedan.
Slättrnon, Västansjön, Bredsjön,
Lagfors bruksgatan, Lagfors

Stefan Andersson

84580

Lagfors (inkI ÅS & P-hemmet),
Lövbergsvägen (ink! Lövberg), Jällvik, Mellberg

Kjell Sjödin

82031

Från Skäljom-korsningen, Lögdö, Ribodarna

Bosse Bjurström

83012

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg
Kyrkberget

Evert Elfström

82311

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen,

Erland Nordström

82319

Skäljorn, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen

Hasse Bouvin

83080

Åsäng, mot Viksjögränsen

Mjällådalens Byalag
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I Fuske finns det planer på att i samband
med vägombyggnaden iordningställa en
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ rastplats med bord och stolar, rö r bybor
och förbipasserande.
".~.';:~.;""

FUSKBÄCKENS BYALAG

Kallelse till årsmöte sker genom flygblad till berörda bybor.
Datum ej fastställt i skrivandes stund.
Fuskbäckens Byalags styrelse
E.u. Ordf. Christer Nyman

Stugan står kvar...
Som tur är...

Nya ansikten har varit på besök enl rykten, himla kul.
Glöm inte Era sopor och elda inte veden i vedboden utomhus.
01
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Styrelsemöte hölls den 21/1 där f"6ljande pnnkter 'Il
~
BREDSJÖN
" disknterades:

~

•
Medelpad Classic Ski - Byföreningen står för fikaförsäljningen.
•
Angeltävling / familj edag
•
Slättmo-dammen
•
Fortsatt arbete på badstranden
•
Datum för årsmötet fastställdes till den 23/2, plats: affärslokalen
Närvarande vid mötet:
Ordförande
Lars-Ove Östlund
Vice ordf
Håkan Josephsson
Sekreterare
Cecilia Östlund
Vi hoppas på ett större deltagande vid nästa möte och hälsar alla välkomna till årsmötet den 23
februari kl. 14.00.

Bredsjön/Slättmons Byalag
~

~

.,----------~---------------------------'"

"Jt~~~~~~~~~~~~~~~~~]
MJÄLLADALEN

Byalaget
firade
Lilla
Julafton
den
30julmat.
november.
Vi hade en
trevlig
samvaro
med
god
23
medlemmar deltog med glatt humör och god
aptit Vi avslutade med att dela ut julklappar
som var och en hade köpt och julklappen skulle börja på R Vi fick oss många skratt allteftersom vi
öppnade. Alla var mätta och nöjda när vi så småningom gick hem var och en till sitt.
Nu har vi börjat ett nytt år och vårt första möte för året hade vi den 22 januari. Där beslutade vi
att Årsmötet ska hållas den 12 mars kl. 19.00 i vår klubblokal.

Styrelsen hälsar alla en god fortsättning på det nya året.

Grattis!!!!! !
Sofie och Robin
Som fyller Tonåringar 7 februari
Önskar
Mamma & pappa
Jim & Erica & Simon

GRATTIS

Mali/da
på
födelsedagen
önskar
Sofie P

Alla bröllopsjubileum.

DJURHAR
LEKSAK
MED
St,ORE

-l/ISHOCKEY·
PRYL
HAR VI
SAKER I

STOR
BACK
PETER ...

BRUKAR
MANGORA
SMYCK·
EN AV

Im
BULLER
BYB.ARN
TRAD

AAAA
FAGEL
SOM VIL·
VARA I
VAllEN

HALLON
OCH
HJORTRON

ETT

RUM

SPROTPA
INSEKT o.
PA ",OBIL'I
TELEFON

FAGEL
BO

I TAV

LlNG

TYCKA
ITU
MYCKE!
01...1 TECKN.A

INTE
TJOCKA
LUKTADE
V1DBRIiNT

FINNS
DALlG

METER
SMAS
KIGT

HINGS OST~ITKEN
TENS
DUK
FRU INrE upp
HAN VILL
GIFTASiG
MED BELLE
12 MAN.

KROPPS
DEL
BEHOVER
VI TILL
BRASAN
DO .. 101
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BEHöVER
STADER
SKAN

SVART·
VIT
FAGEL

L

KAN VI
TITIArAI'

pappers
bomulls
läder
keramik
trä
socker
ylle
brons
zink
tenn
stål
siden
spets
elfenben
kristall
porslin
silver
pärl
korall
rubin
safir
guld
smaragd
diamant
krondiamant
järn
atom
platina

Ganska kul va?
MITTI
HJULET

SIMBAS
FRU

1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år
20 år
25 år
30 år
35 år
40 år
45 år
50 år
55 år
60 år
65 år
70 år
75 år
80 år

Man har ju något att fira varje
år liksom. Hos mig blir det tenn
jubileum i år. Men det känns väl
ungefär som när det var
keramik- eller ylle-år.....
Red.
Hos juveleraren:
- Jag ska be att få länma tillbaka den här
förlovningsringen.
- Passade den inte?
- Jo, men inte jag!

Bamgymnastik
Nu startar vi gymnastik för alla barn upp till 6 år.

Måndagar klockan 18.00
19.00 träffas vi i
gymnastiksalen på Mellbergs
skola med start den 21 januari.
Terminsavgiften är 20 kronor.

Välkomna hälsar Cecilia Englund,
Asa Eriksson och

Ljustorps byutveckling
Ring Cecilia 82429 om ni har frågor
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Är det någon som känner igen sig själv eller någon släkting?
Det pirrar i släktforskarnerven när man ser dessa gamla foton. Framför allt när det kom
mer från platsen där man bor och har rötter.
Detta urklipp kommer från Torsten Byströms egen klippbok. Tack Torsten.
Finns det fler som har liknande foton som vore intressanta för resten av oss Ljustorpare?
Hör av er så kan jag ta med dom i nästkommande tidningar.

Det kanske finns människor i och
utanrör byalag som inte fått veta att
det är landsbygdsriksdag i Piteå i år.
15 - 17 mars.
Ni som är intresserade anmäl Ert eller
Era intressen till respektive byalag
eller till Byutvecklingen (Erland
Nordström) för ev. samåkning.
landsbygdsriksdagen genomförs på
Pite Havsbad.
Är du nyfiken och inte vet vad jag
pratar om, ring Erland rör informa
tion.
823 19, 070-63 823 19
20

Sätt en personlig piff på skol"."
fotona, speciellt dom från
dagis och förskolan, ta en
ram som är för stor och sätt
en lapp längst ner som
barnet själv kan skriva sitt
namn på. Då ser man år från
år hur stil och stavning förändras.
Kul att ha kvar.
Lille Per skrev uppsats:
"De vanligaste träslagen i Sverige är
tall och gran.
Dem förvandlar man till papper,
sedan man först tagit bort barren, så
att man inte sticker sig när man
läser tidningen.

.

Hus till salu.

FISKEN - DAXS!!!

Nära vägen i Höglandsbodarna.
Byggår 1955, renoverat 1992.
Bostadshus inkl. kv. Byggyta 108 m2 •
(kv 70 m2 ), tomt ca 4000 m:
Borrat vatten och eget avlopp.
Garage 48 m 2 , uthus och vedbod.
Bra lån.
Ring Ann: 060-830 88, 070-667 33 56

1f f f f , f f , f 1f 1f
1 Grattis
1
1
1
1 Soffan!!
1
f
1
1

1

,

; Önskar Goofy..... ... ;
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Visst vill vi att fisken ska ,W*=*>.,;,>.::
hållas öppen även i år??
Vi vill gärna att den även ska vara
öppen på vardagarna under veckorna,
så finns det någon som är arbetslös och
känner sig sugen?
Ett trevligt sätt att lära känna mycket
folk, Ljustorpare och turister.
Vi behöver även helg-jobbare.
Hör av er i tid så att helgerna räcker
till..
S::;:;::;~~*?;~~

Ring:
Marianne
Erland

824 23, 070-54 824 99
823 19, 070-63 823 19

Byggbutiken
f.d Galins

i Timrå
Vi har det Du behöver inom bygg.
Furu-list
Vitmålad-list Trävaror
Paneler
Laminatgolv
Innertak
Bänkskivor
Spånskivor

Gipsskivor
Plywood

Inner- och ytterdörrar
Isolering

Infåstningar

Board

Fönster

Plast och papp
Beslag Skruv Spik
El-artiklar

Alltid lågpris
Låna gärna vår släpvagn
Terminalvägen 6, Timrå

Tel 060-57 1050
Öppettider vardagar 7.30 - 18.00

.

Tack.....
....till våra goda vänner
i Bredsjön som bjöd på
ett 7-dundrande
kaffekalas med
påföljande smörgåstårta
när vi klampade in
söndagen före
Nyårsafton....
.....från 2 fikasugna
Grattis, grattis, grattis, grattis.
.
Vivianne på Din Dag

Lim
Vi som
hurrar, är vi som surrar, var
och varannan vecka med
nålar.
stickor och ~~
Hoppas det 't~k är hos dig
vi ska var
~l
Den dagen.
v
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