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LJUSTORP
En
Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69
Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors:
Göran Andersson 		
tel: 060-845 12

gnistrande landsbygd

Tidningsinformation
Nästa tidning 30/3

Stoppdatum den 12/3

Lagfors, Åsbacken,
Lea Hörnström 		

tel: 060-810 50

Fuske:
Fuske byalag 		

Prenumerationer

tel: 060-810 51

Tidningen delas ut gratis till alla som har brevlåda i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen
kan prenumerera för 150 kronor per år. Sätt in
pengarna på PG 86 11 24-6 och skriv prenumeration, ditt namn och adress så kommer tidningen.

Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom:
Kjell Sjödin 			
tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen:
Hans Öberg 			

tel: 060-57 56 26

Lögdö, Riibodarna:
Björn Andersson 		

tel: 060-820 74

Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget:
Pernilla Sjöström 		
tel: 060-824 34
Öppomsvägen, Hamrevägen:
Erland Nordström 		
tel: 060-823 19
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv:
Mikael Forslund		
tel: 060-831 17
Åsäng, Höglandsbodarna,
Mjällå och Tunbodarna
Kjell Rastberg		

tel: 060-61 22 87

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

Annonser
Kontakta Ulf 070-2035469 eller redaktionen på
mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se
Om du eller någon du känner skulle vilja medverka eller skriva i tidningen, så hör av dig. Vi vill
gärna täcka upp det mesta som händer i bygden, men
tiden räcker inte alltid till.
Vi måste få ditt bidrag handskrivet eller i word med
bilder separat, så klistrar vi in där det passar. Vi förbehåller oss att bedömma, rätta och redigera i materialet så att det passar in i tidningen.

Ljustorpsbladet
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Ges ut av: Ljustorps socken ekonomisk förening
Org nr: 76 96 00-9476

Ansvarig utgivare
Lena Liljemark
tel: 060-822 22

Besöksadress:
Postadress:
		
Telefon:
e-postadress:
		
Webbadress:
		

Redaktion/skribenter

Bygdekontoret/ Bygdetorget
Öppom 110,
861 93 Ljustorp
060 - 824 13
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Plusgiro: 86 11 24-6
www.ljustorpsbladet.se

Sara Östman		
Olof Ulander
Torsten Byström
Lena Liljemark

tel: 060-12 26 66
tel: 060-822 40
tel: 060-57 93 22
tel: 060-822 22

Gästskribenter: Ulf Brodén

Ljustorps
sockenförening
Föreningen skall verka för att
skapa de bästa förutsättningar för
att leva och bo i Ljustorp!
Skotersäsongen har börjat och
Classic spåret är uppkört!

Nu kommer tiden då man kan njuta av vintern i
Ljustorp. De första skotrarna har börjat knattra
på bygden och skidspåren är fantastiska. Att
ta en tur på Medelpad Classic ski spåret är en
fantastisk upplevelse. I rätt ljus kan våra långsträckta åkrar tas för en fjällsluttning;) Snart
får vi dessutom se de avancerade åkarna susa
förbi när tävlingen går av stapeln den 5 februari.
Annars händer som vanligt mycket i Ljustorp.
Vi har massor med spännande aktiviteter under
vintermånaderna, vilket du kan se i aktivitetskalendern. Det är så roligt att se all aktivitet
på Bygdetorget. Vi har en mack på gång och
massor av aktiviteter för alla inriktningar. Vi är
också väldigt glada för att vara en part i stipendiet som lämnas till Ljustorps Handel för den
otroliga betydelse affären har haft i Ljustorps
utveckling. Alla som har en insats i Sockenföreningen kommer under februari att få ett andelsbevis i postlådan. Läs mer om detta på sidan 10.
Vad gäller föreningens verksamhet så händer
det mycket just nu. Ljustorpsbladet och Bygdekontoret rullar på som vanligt. Vi driver många
utvecklingsprojekt och aktiva projekt just nu
är: GPS för naturturism (se annons på sid 30),
Klimatsmarta Ljustorp (se annons på sid 19) och
utemiljön på Bygdegården, som vi ska ge mer
information om i kommande nummer. Vi har
precis slutrapporterat Företagstestare, Öppet
hus och flytt av turistinformationen. Det sista
som gjordes i turistprojektet var att installera
en informationspunkt med dator för besökare
på Ljustorps Handel, ni hittar den vid kassan.
Där kan alla leta sig fram till sevärdheter och
besöksmål i Ljustorp. Du hittar också referenslitteratur för besökare och vandringsguider till
försäljning på samma hylla.

Kalendarium
Vindkraftsmöten: Se hemsida
15/2 Har du minnen från fäbodarna och skogen?
Ljustorps Bygdegård kl. 18.00

Styrelse 2011

Niclas Andersson, ordf
Ulf Nilsson, kassör
Sara Östman, sekr
Victoria Rosengren
Kjell Rastberg
Vivianne Nyman
Suppleanter:
Björn Andersson
Lill Wiklund

Årsavgift

Enskild: 75:Familj: 125:Organisation: 200:--------------------------

Insats

Enskild: 100:Organisation: 300:-------------------------Insatsmedlemskapet är
personligt och betalas
en gång, sedan tillkommer årsavgiften varje år.

Kontakt

Öppom 110
861 93 Ljustorp
Tel: 060 - 824 13
Pg 86 11 24-6
Org. Nr: 76 96 00-9476
sockenforening@ljustorp.se
www.ljustorp.se/sockenforening
Bygdekontoret
Boka tid för möte
bygdekontoret@ljustorp.se
Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor

www.ljustorp.se
www.upplevljustorp.se
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Julen dansas ut på Bygdegården.

ör 66:e året i rad hölls
Centerns barnfest i Bygdegården. Från början höll
centerkvinnorna i festen
vartannat år, numer är det
varje år. Som traditionen
bjuder hålls festen den 2:a
söndagen i Januari. Tomten
hittade hit även i år.
Lövbergarnas musik mötte dem
som sökt sig till Bygdegården
för att dansa ut julen och träffa
tomten. För många av barnen var
det första gången på flera veckor
som de fick träffa sina kompisar,
och det blev sedvanligt spring
och stoj innan dansen drog igång.
Festen var utsatt till klockan
13, men det var många som var
sena, kanske ville de se färdigt
på Tour de Ski innan de begav
sig till festen? Ulla-Britt Ulander
som är Centerkvinnornas ordförande, hälsade välkommen och
berättade vad som skulle hända
under eftermiddagen. Sedan började dansen med gamla välkända
låtar som Små grodorna, Räven
raskar över isen och Hej tomtegubbar. Lövbergarna spelade och
Leif Edström var den som förde
dansen. Det var så många på
dansgolvet att man fick dela upp
sig i två ringar.
Sagostund
När alla dansanta blivit riktigt
varma i kläderna var det dags
för den traditionella sagostunden. Liksom de senaste åren var

det Åsa Magnusson som läste
för barnen. I år hade hon valt
”Sagan om Snögubben”. Barnen
satt vid Åsas fötter och lyssnade.
När sagan var slut tog dansen
vid igen och det dansades några
vänder till. Det var nog många
som blivit törstiga under dansen,
så det blev genast lång kö till
fikabordet när det bjöds på fika.
Som vanligt blev barnen bjudna
på festis och macka.
Tomten kommer
I köket var det 7 stycken som
under dagen brett mackor och
kokat kaffe. Allt var fint framdukat för självservering. I år var
det Marie Lundberg, Ulla-Britt
Ulander, Inga-Maj Perälää, Harriet Sällström, Karin Höglund,
Ann-Marie Byström och Åsa
Magnusson som hade kökstjänst.
Det var 40 barn och 50 vuxna som

Barnen möter upp tomten på bron.
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kommit och de ville nog alla ha
fika. Med nya krafter fortsatte
sedan dansen, tills ropen hördes:
Tomten kommer!! Och minsann,
kom inte tomten gåendes på
vägen! Barnen sprang ut på bron
för att möta upp. Tomten hade
bitvis svårt att ta sig in i salen för
alla barn som trängdes framför
honom. Även tomten var danssugen och hann med några varv
innan han fick tag på sin säck
och började dela ut godispåsar till
alla barn. Barnen blev lite paff
när han hade reda på de flestas
namn. Tomten förklarade att han
tyckte om raketer och han ville
skjuta iväg några. Både barn och
vuxna gjorde honom sällskap och
stampade rejält i golvet innan de
”sköt iväg ” raketerna. En riktig
långdans fick avsluta och med sig
hem fick alla barn en ballong.
Text & bild: Sara Östman

Godispåsar till alla barn!

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Var med på våra andelsspel från Svenska Spel!

Hot Dogs

Findus Fiskpinnar 16 p

2 för 30:-

25,90 :-

Estrella Chips
200 g

2 för 35:-

400 g

Nu bakar vi
semlor i butiken!

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v. 5-6 med reservation för slutförsäljning

Skitig bilruta? Vi har spolarvätska!
Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

OMBUD FÖR

Beställning
senast Torsdag.
Tel: 820 40

Öppettider

Mån-Fre 9-19 Lördag 10-16 Söndag 11-15
Adress: Öppom 110, 861 93 Ljustorp, Tel: 060-820 40, fax: 060-820 50,
e-post: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida: www.ljustorpshandel.se
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skogsarbete samt sysselsättning
i fabrik. Kerstin jobbade under
åren 1970-1980 inom hemtjänsten och även som dagmamma.
Därefter hos gatu - och trädgårdstjänst i Timrå i 3 år. Förtidspension tog vid fram till ingången
i rätta pensionsåldern. Genom
Thures sjukdom (kronisk bronkit) flyttade makarna till Timrå
1999. Fastigheten tarvade en
del arbete och därför beslutade
de att döttrarna skulle övertaga
huset i Lagfors som gåva. Thure
fick emellertid en stroke 2001 och
avled och därmed blev Kerstin
änka. Ett tryggt sällskap hade
hon i vovven Chicko närmaste
tiden, men även han insjuknade
och måste avlivas.

Ljustorpsprofil 34
Kerstin Gälldin f.371031

I Lövbergsåsen, på Ljustorpsåns
södra sida växte Kerstin och
hennes två syskon upp tillsammans med fadern Erik Petter
Thelberg och modern Elna Öberg.
I hemstället var Erik Petter född
och mor Elnas hemvist fanns
på Hogstra där även Kerstins
mostrar Ester och Frida fanns tillika med gammelmormor Märta.
Kerstins äldre syskon var Anna f.
1925 och Lars-Erik f. 1934. Deras
gemensamma hem var en jordbruksfastighet med tillhörande
boskap såsom häst, kor, gris, får
och getter. Faderns skogsarbete
i bl.a. Ådalsskogarna vintertid
samt jordbrukets inkomster försörjde familjen.
Skolgången 1:a året i Mellberg,
därefter 5 år i Ås skola och avslutningen sista året i Mellberg. 1:a
året gick Kerstin till skolan, inte
närmaste vägen Lövbergsåsen Mellberg. Men därefter tog skolskjutsarna vid. Nu är Kerstin 14
år, och blir barnflicka hos Edith
och Albin Thunell. Förutom deras
tre barn blev Kerstin en allt i allo
i familjen. Sedemera anställdes hon hos Westfalts bageri på
västra långgatan i Sundsvall.
Arbetet bestod av att dels vara
i bageriet och dels sköta hushållet i familjen. När bageriet flyttade till Härnösand blev Kerstin
arbetslös. En kortare sejour på
Hotell Ritz, där hon även ombe-
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sörjde olika jobb, avslutade
”stadsäventyret”. Nu blir det
nämligen flytt till Lagfors (1957)
och sammanboende med Thure
Gälldin i dennes föräldrahem. I
huset fanns f.ö. Thures föräldrar
Elin och Jonas-Petter och en farbror, Otto Gälldin. 1961 blev det
giftermål i Ljustorps prästgård.
Barnen Karin (f. 1957) och Anita
(f.1961) kom till världen. Karin
är numera tandläkare i Älvsbyn,
och Anita är sjukpensionerad
efter en långvarig period med
ledgångsreumatism. Hon bor
tillsammans med maken Ulf på
andra sidan Stationsgatan där
Kerstin numera befinner sig.
Beträffande Thure var han
anställd via SCA - Vivstavarv
och Gunnebo i nämnd ordning.
Det innebar stämpling - och

Kerstin har alltid varit natur och
skogsmänniska. Fiske, bär och
svampplockning ingick stadigt i
hennes sysselsättning och dessutom en ”Hejare” med motorsåg. Att hugga 250 kubikmeter
ved under säsong eller iordningställa 18.000 vägtaxor under en
sommar (med lite bistånd) klarar
inte vilken kvinna som helst.
Dansar gärna och reser när tillfälle gives. Varit på blomsterresa
till Holland, åkt med Hurtigrutten och en del buss resor på
Svensk mark. Har alltid varit
omgiven av blomprakt, såväl vid
foten av braskusberget i Lagfors,
som vid det lilla fritidshuset på
Hogstra. En arbetsmyra full av
energi fortfarande. Hon möter
man dagligen i Vivstas gatuliv,
och hon får man alltid en pratstund med.

Torsten Byström

Årsmöte
2/4 kl 18.00 Lj. IP
Välkomna!

Fotbollssektionen
Vår nya tränare är Tommy
Ankarmark, som senast
arbetat som assisterande
tränare i Sunds IF.
Matrialare har vi ännu ej
löst. Här behöver vi hjälp.
I spelar-truppen är vi
för närvarande 25 st.

Skidsektionen

Skidskola
Vi träffas vid skidstugan onsdagar kl.18.15 och
åker skidor eller busar i snön 18.30-19.15. Sista
tillfället blir 29/2. Det förväntas att föräldrar
stöttar barn under 8 i spåret! Vi övar på balans,
teknik och skidåkning, några av Ljustorps åkare
kommer att visa tips och tricks vissa gånger. Ta
med egen dryck. Köldgräns -15 grader.
Åsa Eriksson tel: 070 - 2141345

Medelpad Classic Ski 5 februari

Rekryteringsarbetet har påbörjats inför årsmötet
2012. Vill du vara med i styrelse, valberedning eller
har du något tips, kontakta Marlene tel: 82186

Mottagning av metallskrot!
Containern finns på plats. Stöd vår verksamhet
och lämna till containern på IP.

					
Föreningens medlemsavgift 2012
Medlemsavgiften betalas in på
Ungdom tom 20 år
75 kronor
bankgirokonto 5808 – 0029
Pensionärer		
75 kronor
Namn, adress och hela personnumret.
Vuxen			
100 kronor
Familj			
200 kronor (gäller personer boende i samma hushåll)

Bingolotter

Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

Ljustorps IF:s Minnesfond

Gåvor som skänks till denna fond går till
föreningens ungdomsverksamhet. När ni
vill använda denna fond så ring
IF- Kansli: 060 - 821 86
Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029
Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening
Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00
Tel: 060-821 86

Badtunna
Locka vänner, familj
eller arbetskamrater
till en naturnära
spaupplevelse och
hyr vår vedeldade
badtunna.
Adress: Öppom 110, 861 93 Ljustorp
Hemsida: www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif
E-post:
ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:
5808-0029 (medlemsinbetalning)
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Ljustorps Handel får stipendium

L

justorps Bygdegård, Ljustorps IF och Ljustorps Sockenförening delar gemensamt
ut ett utvecklingsstipendium
till Ljustorps Handel med
motiveringen ” För en positiv attityd och för ett stort
engagemang i bygdens totala
utveckling långt utöver det
som förväntas av en Lanthandel, överlämnas ett utvecklingsstipendium på 15 000
kronor för verksamheten år
2011.”
Den 18 januari delades stipendiumet ut till en överraskad Niclas
Andersson. - Jag vart glatt överraskad. Jag blir jätteglad över att
vi blir uppmärksammade för det
arbete vi gör. Det skulle inte gå
utan min duktiga personal och
absolut inte utan våra kunder.
Pengarna ska han använda till
att fortsätta utveckla verksam-

heten. Affären fyller en väldigt
viktig funktion för föreningslivet i Ljustorp och det är viktigt att trygga verksamheten.
Marlene Svedin, Bygdegårdsföreningen säger: - Ljustorps
Handel och Niclas har jättestor
betydelse för oss i byn. Vi är så
tacksamma för att de finns.
Priset delades ut av Tina
Tjärnberg Forslund ordförande
i Ljustorps IF och Ulf Nilsson
från Sockenföreningen. Han
säger att syftet med stipendiumet är att uppmuntra och visa
uppskattning för affärens roll i
bygden.

Ett exempel på arbetet under
året är den nya kunddator
man har införskaffat. Den
kan besökare använda till att
söka efter upplevelser i Ljustorp,
men också till annat t.ex betala
räkningar. Turistinformationen,

Tina T. Forlund, Niclas Andersson
och Ulf Nilsson

caféhörna, ombud för Systembolaget, Svenska spel, hemleverans
och Butiks apoteket är annan
service som man kan erbjuda.

Har du tänkt på att renovera?
Passa på nu och utnyttja Rotavdraget

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
8

Välkommen till Bygdegården

Bygdetorget
Luftgevärskytte
3 prova på omgångar gratis
Bygdegården 7/2, 14/2 och 21/2 kl.18-19
Ålder: Födda 03 och uppåt
Torsdagar SENIORCAFÉ 9-12
Innebandy
Håll ögonen öppna efter anslag på skolan. Börjar under februari månad.

Zumba

Söndagar kl 17.00 på Bygdegården
Anmäl dej till susadusa@hotmail.com eller ring 070-676 20 95

Välkommen in!

bygdetorget@live.se Marlene tel: 82186 Sara tel: 82413
Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, kök, förråd, samlingslokaler och Bygdetorget. Här spelas
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser,
arrangeras cafekvällar och modevisningar mm.
Här finns en stor sal som rymmer ca 150 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även
Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljudanläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. Vi erbjuder också lokal för borgliga cermonier.
Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakta i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift.
Bokning sker via kontakt med Marlene: 060-821 86

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
bygdegarden@ljustorp.se
Hemsida: ljustorpsbygdegard.se

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tors 9-12 tel 060-821 86
bygdegarden@ljustorp.se
---------------------------------------Anläggning
Vaktmästare 070-28 83 147
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Ägarandelar i Sockenföreningen

L

justorps Sockenförening
är en övergripande förening
som ska verka för att skapa
de bästa förutsättningar för
att leva och bo i Ljustorp.
Föreningen ägs av företag, föreningar och privatpersoner. Alla
som vill kan köpa en ägarandel i föreningen. Det kostar 300
kronor för en organisation och
100 kronor för en privatperson.
Ägarandelen är personlig och
betalas bara en gång. När man
sedan har en andel betalar man
en årsavgift.
Under vintern har vi gått igenom
vårt insatsregister och vi har då
upptäckt att ett flertal personer
har betalat in flera gånger. Detta
beror sannolikt på att man inte
kommer ihåg att man betalat en

andel, då det kan ha gått många
år emellan. För att undvika detta
i framtiden skickar vi nu ut ägarandelar till alla. Andelarna är
personliga och det är viktigt att
uppgifterna stämmer. Om uppgifterna inte stämmer kontakta
då föreningen. Vid arv ska den
nya ägaren anmäla sig. Likaså
ska den nya adressen anmälas
vid flytt. Företag och föreningar
inom Ljustorp har fördelen att få
rabatterade priser på annonser i
Ljustorpsbladet om de har insatser.

Med nästa nummer bifogar vi ett
inbetalningskort med tidningen.
Om man har en andel eller flera
ska man betala årsavgiften.
Man kan även stödja föreningen,
genom att betala årsavgiften utan
att man äger en andel. Pengarna

Så här ser en andel ut.

går bland annat till att driva
Ljustorpsbladet, Bygdekontoret
och Skinnenstugan.

Ljustorp fick en vinnare i årets guldstege!
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oktober
var
det dags för Timrås
guldstege, en gala där
man uppmärksammar
företagarna i Timrå
kommun.

Robert Kalcik Bild: Mima Foto

Robert Kalcik från Bredsjön och hans företag IB
Vision blev
vinnare i
kategorin ”Årets nyföretagare”.
Motiveringen
för nomineringen var:
”Duktig
entreprenör,
med österrikisk bak-

grund, med Ljustorp som bas.
Vindkraftsatsning med starkt
lokalt nätverkande. Mycket
god ambassadör för Timrå
kommun”.
Robert har under året jobbat
hårt med att förankra Timråvinds vindkraftsplaner i Lögdö
vildmark med hela bygden och
därigenom haft mycket kontakt
med många föreningar i bygden.
Vi gratulerar honom till utmärkelsen och önskar honom lycka
till.

Våga Vara Vacker
Vårgatan 21
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Birsta Cupolen
BIRSTA Tel. 52 52 55
www.harlinjen.nu

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA

Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!

HJÄRTSTARTARE INKÖPT !
I samarbete med Ljustorps RK och deltidsbrandkåren i Ljustorp har CK
beslutat att köpa in en hjärtstartare ” Zoll AED Plus”. Den är utrustad med HLR-stöd,
vilket innebär att apparaten kan se om livräddaren inte trycker tillräckligt hårt vid
bröstkompressionerna, och då säger den till ”tryck hårdare”. Den hjälper också till med
rätt hastighet. Den här funktionen rekommenderas av Europeiska HLR-rådet, ERC.
Denna hjärtstartare blev lite dyrare än vi beräknat, 20 336 kr, men vi har fått in ytterligare
bidrag från privata givare, så den ryms inom vår budget. I februari ska vi åter träffas för att
diskutera möjligheten att kunna placera den på brandstationen (som vi tror är bäst) och när
vi kan starta utbildning i HLR-räddning.

CK VÄRNAR OM BYGDENS BARN

Skördeauktionen efter Tacksägelsegudstjänsten (i oktober) brukar ge en ordentlig intäkt.
I höstas fick vi in 4 825 kr. Halva beloppet tilldelas Bygdetorget som grundplåt för deras
barn-och familjeföreställning med clownen Daff-Daff lö 28 jan. Det övriga beloppet
tillfaller kyrkans barnkörer.
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Hemgjorda fiskpinnar
20 minuter

3 portioner

400 g fryst torskfilé
1 tsk salt
1 ägg
4 msk ströbröd
0,5 tsk curry
2 msk smör eller margarin
Gör så här
Halvtina fiskblocket, t ex i mikro, och skär det
sedan i ca 2 cm breda skivor. Strö över saltet.
Vispa sönder ägget på en tallrik. Doppa fiskbitarna
i ägget och vänd dem sedan i ströbrödet blandat
med curry. Hetta upp fettet i en stekpanna och stek
fiskpinnarna runt om tills de är genomstekta.

Alfons carbonara

20 minuter

4 portioner

300 g tagliatelle eller annan spagetti
240 g bacon
1 pressad vitlöksklyfta
1 msk olivolja
1 dl riven parmesanost
1 dl grädde eller mjölk
2 krm svartpeppar
4 ägg, endast gulor
2 msk hackad persilja
Gör så här
Koka pastan enligt anvisning på förpackningen i lättsaltat vatten, häll av vattnet. Stek baconet i en torr stekpanna och låt rinna av på ett hushållspapper.Blanda äggulor, grädde, parmesanost, olivolja och pressad vitlök i skål. Vänd ihop smeten med pasta och bacon.
Receptet är hämtat från coop.se Hoppas det smakar!

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23
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Mobila massören!
Köp
öronljus!

Jag har
Linnex
linniment.

Jag masserar i Ljustorp
1 ggr/månad, boka tid!
Liselotte Andersson, dipl. & cert. massageterapeut
Mobil: 070-266 89 81
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå
Innehar F-skattsedel
www.mobilamassoren.se

Om du har problem med vindfällen
kontakta Per Stadling SCA Skog
Tel 060- 19 39 18
Mobil 070- 229 04 55
per.stadling@sca.com

www.scaskog.com
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Ljustorps minnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 11605.
Bilden är troligen tagen i slutet av 1920-talet. I bakgrunden lyser solen genom en gärdesgård och på en stig
som leder ned till en brygga vid Skäljomsbäcken, som syns till höger. På bryggan står hinkar med kläder i
olika stadier av tvättningen. Kvinnan, Karin Ulander, styr en bräda med knäna. Brädan hålls uppe av en pelare
som hålls på plats mellan fötterna. Över brädan läggs kläderna som blötts i bäcken varpå, de bearbetas med
klappträdet som hon håller sin högra hand. Den glada minen och klädseln kan bero på att hon endast var och
hälsade på sina föräldrar, Johan och Kajsa-Stina Ulander, och slapp tvätta på detta sätt till vardags.

Bild nr 11662.
Bilden är tagen år 1891 i Stockholm och
föreställer Bernhard Rönngren ( 18691901 ) från Fjäl sedemera Stavre. Enligt
B Rönngrens inskrivningsbok gjorde
han sin militärtjänst vid Kongl. Svea
Trängbataljon Marieberg. Enligt en
gammal uppslagsbok fanns Marieberg,
kronoegendom på södra Kungsholmen i
Stockholm. Mellan 1885 och 1907 var
trängbataljonen förlagd där. Första årets
”öfningar” hade han fullgjort den 27 juli
1890. Bernard dog tidigt i TBC från sin
familj och barn.
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GLÖM INTE BORT!

KALENDER:

29/1 kl 11:00 Söndagsgudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Seth Hägglöf
5/2 kl 18:00 Gudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Seth Hägglöf
12/2 kl 18:00 Gudstjänst med musiken i centrum i
Ljustorps kyrka Thord Hägglund, Agneta Granlöf
15/2 kl 12:00 Mitt på dagen med lunch i församlingshemmet
19/2 kl 11:00 Familjegudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Marianne Svelander
4/3 kl 18:00 Gudstjänst med musiken i centrum i
Ljustorps kyrka Thord Hägglund, Agneta Granlöf
11/3 kl. 11:00 Högmässa i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
14/3 kl 19:00 Cafékväll med paketauktion i
Ljustorps f-hem
21/3 kl 12:00 Mitt på dagen med lunch i församlingshemmet
25/3 kl 11.00 Söndagsgudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson

Å

rets jubel i bushen på Bygdegården
i Ljustorp, blir fredagen den 24 och
lördagen den 25 februari! Showen börjar
klockan 19.00 (båda kvällarna) med insläpp
klockan 18.30. Kören kommer att underhålla
er fram till klockan 22.00, med uppehåll för
fantastisk god mat och kaffe. Det finns också
tillfälle att få köpa ett glas vin eller öl i baren. Efter kören startar dansen till vår fantastiska orkester LATE NIGHT SET som även
är med oss i showen. Allt detta till priset av
250 kronor. Nu gäller först till kvarn……
ring Ulla-Britt Ulander för biljetter!!
Telefon 060 – 82240
arför
jubel
i bushen för
tredje året? Vad gör
vi med pengarna? Vi i kören gör detta
för att vi tycker det är fantastiskt roligt, vi
har fått mycket uppskattning från människor
både kring och utanför bygden, vilket sporrar
oss naturligtvis. Pengarna vi får in sparar vi
oavkortat till en resa för kören som är tänkt
2013. Målet är inte bestämt, men vi kommer
att resa dit där vi får sjunga mycket!!
terigen ….ta chansen till en trevlig
kväll och varmt välkomna önskar Ljustorps kyrko och hembygdskör.

V

Å

Med reservation för ändringar.
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

AVTACKNING
Vår förra kyrkoherde Peter Persman höll
sin avskedspredikan i Hässjö kyrka den 15
januari. Han har nu påbörjat sin anställning
i Själevad, Mo, Björna pastorat. Alla församlingarna var representerade vid högmässan - körerna sjöng och många var de, som
tackade Peter för hans insatser i pastoratet.
Thord Hägglund vikarierar på kyrkoherdetjänsten
Expeditionen i Ljustorp
Telefontid: onsdag 10-12 82270
Övrig tid hänvisas till pastorsexp i Söråker

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: månd-onsd, fred 10-12 tor 13-15
Tel. 060-408 20
vik kh Thord Hägglund 060-408 23, 070 - 3138752
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Medelpad Classic Ski

et var för 17 år sedan, i Maj
1995 som Ljustorps IF fick ett
erbjudande av Bergeforsens SK
om att samarrangera ett långlopp i Ljustorpsdalen.
Ljustorps IF antog erbjudandet
och därmed såg Medelpad Classic Ski dagens ljus. Genom åren
har Classic Ski blivit som en egen
organisation inom föreningarna och
arbetsbördan är jämt fördelad. Det
första loppet skulle gå av stapeln
1996 men blev inställt på grund av
för lite snö. 2004 var det även då så
dåligt med snö att man inte kunde
genomföra tävlingen. Loppet är
seedande till Vasaloppet och ingår i
Midälvaskidan. Det är också ett av
få ”riktiga” långlopp som finns kvar,
alltså där start och mål inte ligger
på samma ställe. Loppet arrangeras
den första söndagen i februari varje
år. Som mest har man varit över
400 startande.
Ljustorpsån
Loppet är 46 km långt och starten
ligger i Bredsjön. I år har man flyttat starten till den öppna ytan mitt
i byn. På så vis behöver man inte
bekymra sig över om isen är dålig.
(Tidigare har starten gått på Bredsjöns is.) Loppet drar sedan vidare
genom dalgången. Vid nästan alla
byar finns en banderoll med bynamnet, så åkarna kan hålla full koll på
var de befinner sig. Spåret korsar
både Ljustorpsån och vägen ett flertal gånger. Korsningarna med ån
är ett orosmoment eftersom det är
viktigt att den fryser tillräckligt.
Vid de första två korsningarna med
ån finns det broar. Första gången
spåret går ut på isen är i Storvålen
nedanför Fuske. Sedan hinner man
ända ner till Lögdö innan det är dags
igen och sista gången är vid gamla
järnvägsbron. De år då isarna varit
dåliga har man fått tagit till olika
åtgärder. Den största åtgärden var
när man helt enkelt fick dra om
spåret över gamla bron vid kyrkan
i Lögdö. Då fick man också lägga
lastpallar och stolpar täckta med
snö vid de andra överfarterna.

Vägen
Korsningarna med vägen är bra för
publiken som genom dem kommer
närmare tävlingen. Det går lätt att
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följa en åkare hela
vägen. Om man vill
följa en åkare via
bil, och stanna vid
de olika vägövergångarna- parkera
då efter korsningen
för att minimera
olycksrisken när
det är bråttom iväg
igen. För åkarna är
korsningarna inte
lika positiva just
för
olycksrisken.
Därför finns det
längs med spåret
vägvakter
på
nästan alla ställen
där spåret korsar
en väg. Ju längre
från Bredsjön de
står, ju längre dag
får de eftersom
startfältet
delas
upp och sprids ut
mer och mer. I
fjol var skillnaden
cirka tre timmar
på första och sista
åkare i mål. Längs
med spåret finns
det också vätskekontroller. De är
fyra till antalet och
ligger i Lagfors, Ås,
Hamre och Lögdö
bruk. Det serveras
sportdryck, vatten,
blåbärssoppa, bulle och kaffe. Vad
man får vid de olika stationerna är
olika, det beror på vart man startat.
För vätskekontrollerna har Gunnar
Höglund ansvaret och till sin hjälp
har han Bert Forsberg, Gun-Marie
Forsberg, BO Mattson och Lena
Hamlund. Alla funktionärer gör
ett jättejobb och utan deras insatser skulle det inte vara möjligt att
anordna någon tävling.
Alternativa starter
Om man inte känner sig redo att
åka ända från Bredsjön kan man
välja en av två kortare distanser.
Startar man i Mellberg åker man 20
km, och här är det full bemanning
vid starten. I Edsåker är det däremot ”självbetjäning” som gäller.
Den här starten tillkom 2001, när
man i tidens anda satsade på en
Tjejklassiker. Den lades ner 2007,
men man kan fortfarande starta

här. Sträckan blir då 10 km i lättåkt
terräng. Klubbarna brukar använda
denna start till ungdomarna. Det
kan vara lite klurigt att komma iväg
härifrån, eftersom man åker åt vad
som verkar vara fel håll i starten,
men spåret vänder snart rätt.
Årets tävling
I år är tävlingen den 5 februari och
startskotten går klockan 10.00 i
vanlig ordning. Hittils i år är det få
anmälda, men de flesta väntar till
sista anmälningsdag som i år är 30
januari. Om du inte vill åka utan
bara heja på så är det lättillgängligt med parkering vid Hembygdsgården och här säljs det fika. Så ta
er ut den 5:e och heja på alla åkare,
både de från Ljustorp och de som
kommer långväga ifrån!
Text: Sara Östman
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Mjällådalens byalag

Bredsjön & Slättmons byalag

God forsättning på
det nya året.

God fortsättning
på det nya året!

Årsmöte
Den 20 februari på
Ljustorpos Bygdegård
kl. 19-21

Välkomna!
Mjällå Byalag

Varför inte ta en kvällsbastu med familjen?
För mer information om flotten, bastu och stugan på
bastuudden vänligen kontakta bokningsansvarig
Kent Berg 070-218 80 69.
Besök gärna vår hemsida www.bredsjon.dinstudio.se.

Kjell Rastberg

Styrelsen 2011 genom Victoria

Ordf

Ås/Lagfors byalag

Byalaget
önskar en
god fortsättning
på det nya året.

Totte vevar vidare
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Våra dialektord, O-P
Ur Bygd i förvandling, del III
ópplåga			

snö som tynger ner kvistar

opp-slét´n		

uppryckt, uppsliten

oppväxtra		

uppväxtåren, barn och tonåren

opp-över		

uppöver

ox-acksöl		

draganordning för köroxar i par.

párschi			

ovårdad, sjafsig

péckel			

en ynklig stackare

peckli			

vek, liten

péle			

peta, kittla, pilla

píle			

(píle päran)plocka bort grodden

pinál			

ett ting, en grej, ett föremål

pirkelärkan		

sjömanskista

písse			

urin, kissa

pjåle			

gnälla och klaga för minsta sak

pjånk			

pjåsk

plúska			

plånbok

pläga			

bruka

prevéte			

utedass

”prótta”			

barnsligt namn på häst

Omställning till klimatsmarta Ljustorp

Utmaning till alla byalag
V. 8 onsdag den 22/2 samlar vi inFarligt avfall i Bredsjön, Lagfors, Ljustorp och Åsäng.
Uppmana de boende i DIN by och ditt byalag kan bli bäst på att
samla in farligt avfall - Vinn ett fint pris!

Låt dagens verklighet möta framtidens utmaningar.
Hur kommer en ny annorlunda verklighet att påverka samhället
och min organisation? Vilken beredskap finns för att möta den
nya verkligheten? Går det att förbereda sig och planera inför
en osäker framtid? Hur kan vi tillsammans med medborgarna få
kraft att ställa om till en hållbar utveckling? Hur länge kan vi
vänta med att börja vidta åtgärder för en planerad omställning –
en plan B?
Klimatsmarta Ljustorp bjuder in till en
inspiration/utbildningsdag i Omställning Hur ska jag och du klara vår vardag och hur kan vi göra?
Lördag den 18/2 kl: 09.00-15.00 i Ljustorps bygdegård,
Timrå kommun. Ingen kostnad, mat och fika ingår.
Anmäl senast den 31/1 2012
Klimatsmarta Ljustorp
Storgatan 52 B
852 30 Sundsvall
ingela.dahlin@studieframjandet.se

Namn_____________________________
Adress___________________________________________
Tele________________
Privatperson______ Förening_______________________________
Special kost_____________________________________________
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REA

50% på nästan allt
Massor av plagg
högst 100:Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt Pensionärsrabatt

Öppet:

vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80

Välkommen!
Boule

Inomhus
onsdagar kl.12
Skönsbergs
bouleklubb
ÅRSMÖTE
28 februari kl. 13.00
Bygdegården Ljustorp
MEDLEMSMÖTE
27 mars kl. 13.00
Bygdegården Ljustorp
Under februari startar nybörjarkurs i
mobiltelefoni.
Ring Östen för intresseanmälan tel: 073-827 41 25
I Februari - studiebesök på Sundsvalls Tidning
Ring Alice för anmälan tel: 060-57 96 04

Inte medlem, funderar du på att bli det?
Kom och besök något av våra
medlemsmöten eller ring Harriet
Svedlund tel. 076-630 87 39 för mer
information om våra aktiviteter

Hembygdsföreningen
i Ljustorp
Vid Classic Ski 5 februari säljer vi
fika till publiken.
Skiddag för barnen lördagen den
17 mars kl. 11.00
För arrangemanget står
Ljustorps IF och Hembygdsföreningen
Servering av kaffe, bröd och våfflor,
barnen bjuds på våfflor och glass.
Hembygdsföreningen håller Årsmöte,
söndag den 18 mars kl: 18.00
Alla hälsas välkommen.
Välkomna till våra arrangemang!

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se
070-6145464
www.ulander.com/ljustorp/
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Bensinstationen i Ljustorp
M

En lägesrapport från Eco-Oil i Ljustorp AB

ånga är det som undrar
vad som händer i mackfrågan. När första spadtaget togs
under Öppet Hus så var det
många som trodde att arbetet skulle sätta igång genast.
Därför har Ulf Brodén på
Eco-Oil Ljustorp AB som ska
driva anläggningen, har här
skrivit och berättat hur det
ligger till just nu.
Jag förstår att ni undrar varför
ni inte ser att det händer något,
men jag jobbar på med macken
i Ljustorp. Jag har fått flera
förfrågningar på att etablera
mackar som jag jobbar med
parallellt (bl.a Viksjö).
Jag har precis i dagarna fått
från Kommunen att jag behöver komplettera några uppgifter i bygglovshandlingarna, vi
har de uppgifterna klara under
denna vecka. En pump är redan
beställd och vi håller på att titta
på övrig utrustning, vi vet vad vi
vill ha men det gäller att hitta en
leverantör som kan leverera det
vi vill ha och när vi vill ha det,
till ett vettigt pris.
När alla tillstånd är klara från
Kommun,
vägverket,
rädd-
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ningstjänsten etc. är det ca:
8 veckor tills macken kan stå
färdig. Ö-viks pump och miljö
som ska sätta upp stationen
har inga andra “stora” jobb
framöver så han kan börja
med mig omgående.
Eget Betalkort!
Jag kommer att ha ett eget
betalkort som ni kan ansöka
om. Det finns två varianter,
ett kreditkort där man tankar
och betalar mot faktura, fakturan skickas två gånger i
månaden med 14 dagars förfallodatum.
Ett kontantkort där man
sätter in pengar i förväg (precis Första spadtaget. Ulf Brodén, Ewa Lindstrand och Björn ANdersson
som ICA eller Coop korten).
pengar:
Rabatter!
- Med kontantkort: 7 öre/liter i
I Arbrå har jag gjort på följande
rabatt.
sätt: De kunder som är medlemmar i Arbråmacken Ekonomisk - Med kreditkort: 2 öre/liter i
förening och har satsat pengar rabatt.
i föreningen för att låna ut till Detta kommer att gälla på alla
mina mackar.
macken:
- Med kontantkort: 15 öre/liter Med vänliga hälsningar
i rabatt.
Ulf Brodén Eco-Oil Mitt AB
- Med kreditkort: 5 öre/liter i 070 – 219 02 97
rabatt.
De som inte är medlemmar i
föreningen och inte har satsat

Sjöströms Busstrafik
Lagfors
Vi har 2 bussar att
erbjuda en med 19 platser och
en med 22 platser
Dygnet runt
För bättre tillgänglighet
Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström
060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut
Klinik: Mariedal, Timrå
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker
070-533 17 92

Till Dig som vårdar och/eller stöttar
en anhörig eller vän i Timrå

Träffpunkten drivs kommunalt i samverkan
med primärvården, frivilligorganisationer och
svenska kyrkan. På träffpunkten finns kommunens anhörigkonsulent. Anhörigcenter skall
fungera som äldreomsorgens informationskanal till kommunmedborgarna. Lokalen är i
Centrumhuset. Hembesök kan bokas.
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson
Tel: 060-163492 Mobil:070-577 62 60

Matjord
Kranbilstransporter
Sanna Grus

Öppom 124, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-820 35 eller
070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Glupen- skogbyn som dog.
Hämtat ur ”Bygd i förvandling” del 3

Kanske är det förmätet att kalla
den ”by”, denna lilla bosättning
ungefär 6-7 km fågelvägen väster
om Hamre i Ljustorp. Den bestod
ju bara av två, små torplägenheter avsöndrade från hemmanet Nr 5 i Öppoms by. Det först
avsöndrade av dessa två torp
(Se B på vidgående kartskiss)
såldes av bonden Lars Larsson i Öppom den 3 juli 1848 till
drängen Olof Olofsson i Möckelsjö (Myckelsjö), Indals socken för
en överenskommen köpesumma
av 300 Riksdaler Riksgälds och
omfattande ”6 Tundlands vidd
odlingsbar jord..... på båda sidor
om ån, som därigenom löper”.
Dessutom skulle köparen fullgöra ”sex dagsverken årligen i
och såsom afgäld, som Torparen
till hemmansegaren ansvarar”.
Köpesumman skulle erläggas
med 50 Rd hösten samma år, 25
Rd den 1 maj 1852. Som av formuleringen i köpeavhandlingen
framgår är det här fråga om ett
dagsverkstorp och följaktligen
fick också köparen rätt till sedvanliga förmåner, vilka i detta
fall var följande:
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”Då torparen får... af hemmanets
skog taga erforderligt hustimmer,
gärdsel och stör, till vedbrand
får Torparen begagna vindfälle
och torr skog, äfen får Torparen
kohla i fem års tid af vindfälle
och torr skog en 12 á 13 famns
kohlmyla, äfen äger Torparen
Olof Olofsson att på ofvanstämde
tid intaga och begagna en slott,
som ligger på mitt skogskifte
ofvanföre Möckelsjö qvarnställe
till ett Tunnlands vidd myrländt
jord, mulbete äger Torparen att
på Hemmanets skog begagna”.
Tillträde fick ske genast, men
”Torparen äger söka sig laga skötebref det best han gitter”.
Syneförättning av torpet och
gränsbestämning skedde den 1
sept. 1846 av synemännen Jon
Höglin i Höge och Erik Larsson
och fastslogs därvid ”att första
gränsen skulle tagas sin början
vid en asp vid Johan Erssons
stycke i Norra sidan, då första
grensen sträcka sig Söder ut,
och gör till 360 aln och sedan
efter bäge linier öster ut 300
aln, då odugligheter derut äro af
Dragne utgör Sex tunland i / god

/ odlingsjord och ett tunnland
inegojord ofvanföre Möckelsjö
qvarn, tillsamans Sju Tunnland,
odlingsjord, hvilket vi sålunda
Synt och utstakat”.
Lagfart på köpet meddelades i
vanlig ordning åren 1848-1849
efter föreskrivna s.k. ”upbud” i
rätten. (Allt enligt avskrift ur
Lagfartsprotokollet den 12 oktober år 1849, § 40 och den 3 oktober 1848, § 5 hos Lantmäteriet i
Härnösand.)
Till detta torp flyttade 1856 mästersmeden Jonas Åström från
Lagfors, född den 6 mars 1815,
jämte sin hustru, Brita Lena,
född Forsberg, den 20 jan. 1813.
De hade då tre barn, dottern
Kristina, född1840, sonen Jonas,
född 1845 och Patrik, född den
20 jan. 1851. Patrik blev den av
barnen, som övertog torpet efter
fadern och som stannade längst
kvar i Glupen. Han blev också
anledningen till att vi kom att
inom studiecirkeln intressera oss
för just denna lilla bosättning.
Han är nämligen farfar till en av
cirkelmedlemarna. Hans syster,
Kristina, blev genom äktenskap

Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet
- vår väg är lugn
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Glupen - skogsbyn som dog. Fortsättning från sid 24

senare knuten till det andra
torpet i Glupen. ... Låt oss därför
ägna litet uppmärksamhet också
åt dess historia.
Enligt utdrag ur lagfartsprotokollet den 21 juni 1873, mom.
24, hette bonden på hemmanet Öppom Nr. 5 vid den tiden
Johan Erik Ödén. Av den i
ovan nämnda handling intagna
avskriften av ett köpeavtal av
den 6 november 1871 framgår,
att Ödén detta datum till Johan
Petter Lundgren och hans hustru
Helena Christina Jonsdotter från
”Indahl och Möckelsjö... upplåter
och försäljer en Torplägenhet i
Glupen kallad uppå mitt skogskifte...emot en af /oss/ emellan
öfverenskommen Salu och Köpesumma stor Femhundrade /500/
Rd. Rmt., som skola betalas den
1:a Maj 1872”. Om betalning
inte skedde i föreskriven tid,
debiterades 5% ränta. ”Torpet
tager sina gränser ifrån Jonas
Åströms torplinis intill sågplatsen”. ...... Också detta torp
var ett dagsverkstorp och fick
samma förmåner, som tidigare
omnämnts beträffande torpet 5:5
utom rätten till kolning. Dessutom skulle den nye torparen
”till Hemmans åboen årligen på
hans kost utgöra sex dagsverken samt efter Tio år från den
1:a nästkommande Maj (1872)
till Hemmans åboen betala 3 Rd.
Rmt. om året, allt detta/såsom/
afgäld räknad”. Tillträde fick ske
genast och lagfartsbrev får han
söka bäst han gitter.
Men där finns i köpehandlingen
en passus rörande gällande förmåner så lydande: ”samt de hus
som nu redan på torpet äro uppförda”. Tydligen fanns där vissa
redan uppförda byggnader, som
han fick överta. Betyder nu detta,
att Lundgren inte var den förste
”nybyggaren” på torpstället eller
var det byggnader, som tillhörde
den förut befintliga sågen? Ja, på
den frågan har vi inget svar att
ge. Men vi vet, att åtminstone en
av byggnaderna på torpet tidigare hade nyttjats av jobbarna
26

vid sågen. Det var den s.k. ”Sågstugan” på kartskissen.....

Låt oss nu återvända till
Åströmska torpet, Öppom 5:5.
Vi har redan sagt, att Patrik
Åström övertog torpet efter sin
far. När detta hände, vet vi inte.
Men då den nye grannen Lundgren tillträdde, var Patrik bara
omkring 20 år gammal och familjen Åström hade bott på stället
bara 15 år. Däremot omvittnas,
att de flesta av de på kartskissen inritade byggnaderna ha
uppförts av Patrik. Om vi tittar
på kartan, finner vi att man har
ett särskilt hus för varje särskilt
ändamål, vilket var typiskt för
gårdar under självhushållets
dagar i många fall. Det mest
typiska exemplet i vårt landskap
är Gudmundstjärn i Indal, som
nu håller på att rustas upp efter
en förfallsperiod.
Fastigheten såldes år 1900 till
Erik Zetterlund, och Patrik
Åström flyttade till Östanskär i
Indal, där han blev bonde. Han
dog 1926. År 1918 såldes torpet på
nytt, denna gång till Erik Hallin,
som dog 1923. Sonen Condor
Hallin bodde kvar tillsammans
med sin mor och sina syskon till
1938, då fastigheten övertogs av
Harald Henriksson. Han i sin
tur sålde i början av 1940-talet
torpet till ett par indalsbor. Av
någon anledning brann år 1945
samtliga byggnader på fastigheten ner utom själva logbyggnaden och en lada. Logen var unik.
Den var byggd över själva bäcken
och innehöll både kvarn, trösk
och spånhyvel, samtliga drivna
med vattenkraft.
Som redan nämnts blev Kristina Åström gift med grannens
son, Erik Petter Lundgren, som
var jämngammal med Kristina.
Alla deras barn föddes på torpet
i Glupen. De flyttade sedermera
till Västansjö i Hässjö, där Kristina dog 1906 och maken Erik
Petter 1909.
Fastigheten Öppom 5:6 över-

togs efter dem - så vitt vi vet av makarna Höglin från Indal.
Av barnen flyttade två söner
omkring 1920 ner till Indal,
medan en dotter, Maria, däremot
blev kvar på torpet i Glupen.

Hur händelserna just vid den
tiden utvecklades i detta torp,
känner vi inte till. Men äldre
personer har berättat, att en
man vid namn Eriksson under
litet egendomliga omständigheter kom i kontakt med människorna däruppe och var behjälplig
med torpets skötsel någon tid. Så
småningom kom också en annan
person in i bilden, en invandrad
hälsing, som hette Johan Berggren. Med honom kom Maria
att bli sammanboende, vilket
resulterade i att ett svartsjukedrama kom att utspelas mellan
de två männen och slutade med
att Berggren sköt sin förmente
rival. Han anmälde sig själv för
landsfiskalen i Indal, blev åtalad
i vederbörlig ordning, men frikändes av rätten, som ansåg att
gärningen utspelats i självförsvar. Han kunde alltså återvända
till Glupen och Maria. Där levde
de resten av sitt verksamma liv
långt in på 1940-talet. Under
den sista tiden synes de ha råkat
i svår misär. Berggren togs om
hand av folk nerifrån Öppom,
som hjälpte honom att komma
in på vårdhem i Timrå. Maria
levde sedan kvar ensam däruppe
i Glupen ännu en tid, tills också
hon av åldersskäl måste flytta.
Hon slutade sitt strävsamma liv
på Hässjös nya ålderdomshem
Strandbo någon gång i början på
1950- talet.
”Glup-Maria” som hon allmänt
kallades, blev alltså den siste
invånaren i den lilla skogsbyn
Glupen. Nu, efter snart fyra årtionden, har odlingsmarken växt
igen till stor del av busksly och
ungskog och då vår generation
gått bort snart, finns ingen kvar,
som kan berätta minnen från den
helt utplånade lilla bosättningen
därborta i Öppomsskogen.

Lantnära boende!
Ett Leaderprojekt

Vi erbjuder idag besökare två
övernattningsmöjligheter i Ljustorp, men vi vill gärna ha fler.

Lövbergs B&B

När du får gäster eller affärsbesök för övernattning
www.bedbreakfast.ljustorp.se
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40

Vi är ett projekt inom Leader Timråbygd
som håller på att etablera en stugförmedling. Vi behöver fler boende på landsbygden och vi tror att du vill tjäna pengar!
Är du intresserad eller vill veta mer, gå ut
på vår hemsida eller kontakta oss:
www.lantnaraboende.n.nu
lantnaraboende@leadertimra.se
073-275 48 69

Barnteater

Daff Daff fixar allt!
Välkommen till Daff-Daffs föreställning!
Nu ska ni få se på Trix! Vad sägs om ett
snurrigt? Kanske ett magiskt? Eller ett
spralligt trix! Ni kan få se alltihop!
Tror jag... Daff-Daff ska bara fixa allt först.
En föreställning man blir lyckligare
och snällare av!
Tror vi...

Ljustorps Bygdegård
Lördag 28 januari kl. 15.00
Pris: 40:Endast förköp Ljustorps Handel
060-82040
Arrangör Bygdetorget
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Pyssel sidan
Lös och färglägg!

P

Lösningar på sidan 34.

28


















Anette

&

Marie

070 547 Anette
14 14

&

070-247
14 14
Marie

070-547 14 14

070-247 14 14

ljustorpstaxi@gmail.com
taximarie@hotmail.com
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GPS i naturturism
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STAVRE
GRUS
När det gäller grus
och matjord
Ring!
060-802 14
070-351 27 10

Martins service
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR
070-673 06 09

Ryds Glas
i Timrå AB

Bilrutor och
stenskottslagning

Öppet må-to 7-17 fr 7-16
Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20

Vitmålade alt. vitlaserade inomhuspaneler, gipsskivor och övriga trävaror
till bra priser.
Pellets 6 & 8 mm
Spånbalar
Ett antal altandörrar 50%

Öppettider

Mån-Fre 7-17
Utkörning går att ordna.
Terminalvägen 6
861 36 Timrå
Tel: 060-571050
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Aktiviteter i Ljustorp Februari - Mars

Januari

Lör 28 kl. 15.00
Barnteater DaffDaff 		
Ljustorps Bygdegård		
Bygdetorget
Sön 29 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 29 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Mån 30 kl. 11.00
Barnsång 			
Bygdetorget
Bygdetorget
Mån 30 kl. 19.00
Årsmöte			
Församlingshemmet
Centern&Centerkvinnorna

Februari

Sön 5 kl. 10.00
Classic Ski 			
Bredsjön / Mellberg
Lj.IF & BSK
Sön 5 kl. 18.00
Gudstjänst			
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Tis 7 kl. 18.00
Lyftgevärsskytte 		
Bygdegården
Bygdetorget
Sön 12 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 12 kl. 18.00
Gudstjänst m. musik
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Mån 13 kl. 11.00
Barnsång 			
Bygdetorget
Bygdetorget
Tis 14 kl. 18.00
Lyftgevärsskytte 		
Bygdegården
Bygdetorget
Ons 15 kl. 12.00
Mitt på dagen
Församlingshemmet		
Ljustorps församling
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Ons 15 kl. 18.00
Skogs&fäbodminnen
Bygdegården
GPS i naturturism
Lör 18 kl. 9.00-15.00
Omställningsdag
Ljustorps Bygdegård
Klimatsmarta Ljustorp

Sön 19 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 19 kl. 11.00
Familjegudstjänst		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Mån 20 kl. 19-21
Årsmöte
Bygdegården
Mjällådalens byalag
Tis 21 kl. 18.00
Lyftgevärsskytte 		
Bygdegården
Bygdetorget
Fre 24 kl. 19.00
Jubel i bushen 3 		
Bygdegården
Lj.Kyrko&hembygdskör
Lör 25 kl. 19.00
Jubel i bushen 3 		
Bygdegården
Lj.Kyrko&hembygdskör
Sön 26 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Baptistförsamlingen
Mån 27 kl. 11.00
Barnsång 			
Bygdetorget
Bygdetorget
Tis 28 kl. 13.00
Årsmöte			
Ljustorps Bygdegård
PRO

Mars

Sön 4 kl. 18.00
Gudstjänst m. musik		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Sön 11 kl. 11.00
Högmässa			
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församlin
Mån 12 Stoppdatum
Var god respektera detta!!!

Ons 14 kl. 19.00
Cafékväll paketauktion
Församlingshemmet
Ljustorps församling

Lör 17 kl. 11.00
Barnskidtävling		
Hembygdsgården
Lj.IF & Lj. Hembygdsf.
Sön 18 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 18 kl. 18.00
Årsmöte			
Hembygdsgården
Hembygdsföreningen
Ons 21 kl. 12.00
Mitt på dagen
Församlingshemmet		
Ljustorps församling
Sön 25 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 25 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Mån 26 kl. 11.00
Barnsång 			
Bygdetorget
Bygdetorget
Tis 27 kl. 13.00
Medlemsmöte			
Bygdegården
PRO
30/3 Nästa Ljustorpsblad
Regelbunden verksamhet

Tis kl. 10-12
Öppet Kyrkis			
Församlingshemmet
Ljustorps församling

Ons kl. 12.00
Boule
Skönsbergs bouleklubb
PRO
Ons kl. 18.15
Skidskola			
Skidstugan
Ljustorps IF
Tors kl. 9.00
Affärsresa 			
Upphämtning
Lj.Taxi,Lj.Handel, KlimatLj
Sön kl. 17.00
Zumba 				

Bygdegården
Zumba Meijer

BRM

Fordon & Fritid
”Servicepaket” 10% rabatt!
Gäller vid köp av:
1 st Variatorrem, 1 L Castrol olja 2t eller 4t
samt NGK tändstift (max 3st)

”Powerboots original” 895:ord.pris 995:-

Telnr: 070 9185120

Välkommen!

wwww.brmfordonfritid.se

brmfordonfritid@hotmail.com

Ljustorps information
Telefonnummer
Service

Ljustorps Handel		
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi 		
Rotsjö gård			
Idrottsföreningen		
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret		
Ljustorps brandkår		
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.
Kanotuthyrning
Lj. Bygdegård		
Kanontuth. Bredsjön
Bokning bastu-udden
Tomat-Ås			
Mjällådalens rök-kåta

Skola/Barnomsorg

060-820 40
060-820 49
060-820 37
0611-420 46
060-821 86
060-821 86
070-28 83 147
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67
0730-944 944
070-218 80 69
070-218 80 69
060-81050
060- 612287

Ljustorps skola 		

060-821 47

Sjukanmälan Lj. Skola
Fritids 			
Ala skola			
Sjukanmälan Ala		
Sörberge skola		
Sjukanmälan Sörberge
Ljustorps förskola		

073-077 71 58
060-821 47
060-414 20
073-077 71 58
060-16 32 37
060-16 32 42
060-821 38

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage)
Ljustorps Taxi		
				
Din Tur, kundtjänst

070-325 76 90
070-547 14 14
070-247 14 14
0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset 			
Apotek 			
Försäkringskassa 		
Veterinär Timrå 		
Timrå Kommun 		
Timrå badhus		
Arbetsförmedlingen
Lantbrevbärare Timrå
Post: Ica Sörberge		
Polisen Timrå		
Länsstyrelsen		
Färdtjänst			
Pastorsexpeditionen
				
Bergeforsen camping
34

060-400 73
060-464 00
060-18 10 00
0771-45 04 50
0771-52 45 24
060-58 05 25
060-16 31 00
060-16 32 00
060-59 57 20
060-57 34 31
060-57 90 30
114 14
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20
060-822 70
060-51 50 90

Öppettider

Ljustorps Handel
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15
Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14
Rotsjö Gård
Onsdagar 12-21 Tors & sön 12-16

Finns det något intresse för en jaktskyttebana i Ljustorp?
Kontakta Lennart 073-182 12 08
eller Krister 070-604 11 08
		

Vindkraften i Ljustorp
Ljustorp sockenförening har ansökt om en förstudie avseende
arbetet kring vindkraft och bygdepeng i Ljustorp. Information
kommer därför i framtiden att presenteras i en annons som
projektet ansvarar för.

Senaste nytt!
• SCA har haft informationsmöte om Hästkullen 15/12
• Ansökan om pengar har lämnat in till Leader Timråbygd,
beslut tas i mars
• Vi har lämnat synpunkter på
etableringen på hästkullen till
SCA
• Vi inväntar underteckning av
Timråvind avseende avsiktsförklaringen för deras etablering.

Under våren kommer
vi att inleda vårt arbete
med att skapa förutsättningarna för vindkraftsfonden. Vi ska se
över lagar, regler och
försöka skapa bästa
möjliga förutsättningar
för bygden.

Fonden skall vara inrik- där alla får ha sina syntad på utvecklingspro- punkter.
jekt inom Ljustorp.
Vi hoppas att kunna
Vi är en arbetsgrupp anställa en projektleutsedd på en ordföran- dare, som ska hjälpa oss
deträff som kommer i arbetet, med hjälp av
att arbeta med frågan. projektpengarna som
Sedan kommer vi att vi har sökt hos Leader
kalla till ett stormöte Timråbygd.

Du hittar alltid aktuell information på: www.ljustorp.se/vindkraft
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Returadress:

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Ljustorps Trädgård
Våren är här!

Nu planterar vi penseér
och pelargonier i våra
växthus!
Tulpanbukett
59:-

Tel: 820 49 Öppet: Vard 10 - 17 Lör: 10 - 14

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz Motor
BRM Fordon & Fritid
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Eco-Oil Ljustorp AB
GPS i naturturism
Hofmann tandläkare
Hårlinjen
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Hässjö begrav. byrå
Klimatsmarta Ljustorp
Lantnära boende
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Martins Service
Medelpad Classic Ski

Mobila massören
Monicas
Norrskog
PN Montage
Primaskog
Remax Mäklarna
Ryds Glas i Timrå
Röda Korset
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Träffpunkten
Österlunds snickeri

