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

Tidningsinformation
Nästa tidning 27/3

Stoppdatum den 16/3

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 175 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: 070-340 92 29

Lögdö, Riibodarna:
Björn Andersson 		

tel: 070-354 10 84

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
Sven-Erik Karlsson 		

tel: 0702344885

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

Ljustorpsbladet
Ges ut av: Ljustorps socken ekonomisk förening
Org nr: 76 96 00-9476
Besöksadress:
Postadress:
		
Telefon:
E-postadress:
		
Webbadress:
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landsbygd

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

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.
Ansvarig utgivare
Lena Liljemark
ansutg@ljustorpsbladet.se
Redaktion/skribenter
Sara Östman		
tel: 060-12 26 66
Olof Ulander 		
tel: 060-822 40
Torsten Byström
tel: 060-57 93 22
Lena Liljemark
tel: 060-822 22
Tommy Klaar		
tel: 060-58 91 75
Frida Nygren		
tel: 070-171 89 69
Gästskribenter: Gunnar Berglund, Ella Dahlin,
Torbjörn Carlsson

röst

Ljustorps
sockenförening
Föreningen skall verka för att
skapa de bästa förutsättningar för
att leva och bo i Ljustorp!

Styrelse 2014

Niclas Andersson, ordf
Ulf Nilsson, kassör
Sara Östman, sekr
Victoria Rosengren
Vivianne Nyman
Adjungerad:
Lena Liljemark
Suppleant:
Björn Andersson

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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Bagarstugor att hyra!
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Bokning: 060-830 67 för 100 kronor

Ljustorps hembygdsgård
Bokning 060-821 77 för 100 kronor

Lögdö bruk
Bokning: www.logdo.se för 160 kronor

Lagfors bagarstuga
Renoveras, men blir klar i sommar

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Äpple Royal Gala

Bridge original

19,90:- / kg 22,90:- st
Kycklingbröstfile Rose
900 g

54,90:-

Loka 50cl
olika smak

12,90:+ pant

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

För mer erbjudande besök www.ljustorpshandel.se
Suzan och Anna-Greta hälsar alla hjärtligt välkomna!

Kostnadsfri hemsändning av
varor varje fredag.
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: ljustorp@naradej.se, webbsida: www.naradej.se
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Julfest med PRO Ljustorp.

P

ensionärernas
årliga
sammankomst vid juletid
hölls den 9 december i Bygdegården där en välsmakande
julbuffé serverades.
Eftersom föreningen låg i god
ekonomisk balans hade styrelsen
beslutat att bjuda alla medlemmar på ”gratis” entré. Övriga
som ej tillhörde Ljustorps PRO
var kostnaden 200:- per person.
En gest och ett beslut som verkligen uppskattades. Gästerna
värmdes upp med glögg och pepparkakor inför bordsittningen.
Sång och musik med muntergökarna som framförde sin julrepetoar och solosång av Bert
Hamlund, vilken sjöng ”Mina
små kamrater”, en gammal
”stenkaka” som kändes igen från
ungdomens år. Luciatåget med
småttingarna som sjöng och upp-

trädde helt ohämmat fick hela
publikens ovationer. Med Margareta Edéns ackompanjemang
och ledning gjorde barnen succé.
Ett digert julbord med hemmalagd mat, iordningställd av en
grupp medlemmar, fick också
högsta betyg. Inbjudande och välsmakande med ris a´ la Malta och

kaffe avslutningsvis. Ett lotteri
med rikliga vinster blev slutbiljett. Ett 90-tal belåtna lämnade
Bygdegården och tackade för ett
utmärkt arrangemang.

TOTTE B.

Macken, 90 kubikmeter kvar…

för att nå den volym som vi gissade när vi kalkylerade!

Så mycket hade vi tankat den
19/1 2015 kl 18:30! Invigningen
var den 17/5 2014
Pump

Räkneverk

Pump 1
85 394 liter
Pump 2
115 485 liter
Pump 3
70 851 liter
Pump 4
138 220 liter
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Summa
Gissning Helår
Fattas

409 950 liter
500 000 liter
90 050 liter

För ByMacken Ljustorp Ekonomisk förening
\ Torbjörn		

Skidsektionen

Träningslokalen

Skidskolan

Köp träningskort!
500 kr för ett helt år

Samling vid skidstugan kl. 18.15
Vi åker skidor 18.30-19.15.
Två grupper, de mindre barnen
väntas få stöttning av förälder.
Köldgräns -15 grader. Info om
tävlingar i distriktet kommer.
Gratis, men medlem i Lj IF ett krav.
Åsa tel: 070-2141345
Föreningens medlemsavgift 2015
Ungdom tom 20 år
75 kronor
Pensionärer		
75 kronor
Vuxen			
100 kronor
Familj			
200 kronor
(gäller personer boende i samma hushåll)

Medlemsavgiften betalas in på
bankgirokonto 5808 – 0029
Namn, adress och
hela personnumret.

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
Jounr: 072-7057943

medlemskap i
föreningen obligatoriskt.

Innebandyn
Vi startar igen den 27 jan.
Ljustorps skolas gympasal
6års-åk3 17.45-18.30,
åk 4-6 18.30- 19.15.
Finns det någon förälder eller annan
vuxen som är intresserad att vara med
som ledare?
Vi jobbar för att få en väl fungerande och
använd hemsida.
www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif

Kom och prova vår badtunna!
Locka vänner, familj eller arbetskamrater till en naturnära spaupplevelse och hyr vår vedeldade badtunna.
Hyra av IP
Servering, badtunna och bastu
1000:- upp till 8 peroner
1500 :- vid 9 och flera
Badtunna, omklädningsrum
och bastu 500 :Badtunna uppvärmd 800 :-

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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Arnold Thunström
A

in memoriam 1934-2014

rnold Thunström gick i pension
1993, 59 år gammal, efter ett framgångsrikt yrkesliv. Då var redan
hans hustru Margareta Thunström
ordförande i Ljustorps Hembygdsförening. Arnold kom också att
engagera sig i Hembygdsföreningens verksamhet.
Till att börja med blev det reparationer av hembygdsgården som nya
golv i flera rum. Arnold jobbade
också tillsammans med andra för att
bygga upp en bagarstuga vid Hembygdsgården. Varje sommar anordnades stora träffar för bygdens folk,
alltid med ett tema. Under vintrarna förbereddes de stora temadagarna i studiegrupper. Det kunde
bli fotoutställningar kring ett lokalt
tema, något år byggdes modeller,
t ex av Nylandsforsen. Det fanns
alltid dokumentation kring temat.
Studiegrupperna leddes av Arnold,
men det fina resultatet var ett samarbete med Margareta och många
engagerade.
Arnold hade en förmåga att lyssna
och inkludera människor i verksamheten. På föreningens träffar välkomnade han deltagarna individuellt
och fick dessa att känna sig väl till
mods. Arnold kunde också berätta
historier på ett medryckande sätt
och höja stämningen. Han tyckte om
att värdera framgången på ett möte
genom att lyssna på surret i pausen.
Tematräffarna hölls på olika platser i socknen bl. a ” Bredsjöbygdens
historia” hölls i Bredsjön, ” Torpbebyggelsen i Stavre” vid Stavrebodarna, ” Flottningen i Ljustorpsån
och Mjällån” vid Nylandsforsen och
” Lagfors gamla järnbruk” i Lagfors.
Dessa temadagar kunde locka 500
besökare och Hembygdsföreningen
blomstrade både vad gäller antal
medlemmar och ekonomi.
Det fanns också plats för mindre
utflykter efter stigar som skyltats
och renoverats eller till speciella platser, ex en kalkugn som kommit fram
i någon studiecirkel. Studiecirklar i
dessa och andra ämnen resulterade
ofta i häften med Ljustorpshistoria.
Det rörde sig ofta om inventeringar
av skeenden, som delvis var gripbara
med de då äldstas kunskap. Arnold
8

”Västalaxsjön” Från nybyggarna till dagens sommaridyll, Vilka har bott
på Laxsjöholmen och vid
Norra Laxjön?, Inventering
av torpbebyggelsen inom
Björkom och Lövberg nov
2001, Inventering av torpbebyggelsen inom Sanne och
Åsäng 2001, Inventering av
torpbebyggelsen inom Edsåker 2001, Vem bodde var
på torpen i Tuna, Jällvik och
Högland 2002, Vem bodde
var på torpen inom byarna
Öppom, Hamre, Skäljom och
Frötun. 2004.
Arnold lockade underteckPå jakt efter en dammrest vid Mjällån. Arnold pekar nad 1999 att ta hand om de
ganska få fotografier, som
ut riktningen var resterna borde finnas.
fanns i föreningen vid den
kunde identifiera och få kontakt med
tidpunkten. När fotohantede som satt inne med förstahands- ringen strukturerats började Arnolds
kunskap. Ibland kunde han också studiegruppsmedlemmar speciellt i
få dessa minnesgoda att bidra med den s.k. Bredsjöcirkeln att få fram
egna skrivna minnen. Det som inte mängder med bilder som lånades in
var gripbart via folkminnet letade och skannades. Genom denna cirkel
Arnold upp i arkiven. De häften av och det stora kontaktnät Arnold
denna typ som blev skrivna är bl a
hade kunde bilderna besjälas. PersoFäbodlivet i Ljustorp, Ljustorps ner och platser namngavs. Grunden
finska bosättningar 1997, De vat- för den förnämliga fotodatabas, som
tendrivna ramsågarna 1999, Sam- föreningen har nu var lagd. Arnold
erna i Edsåker 2000, Lagfors gamla var inte alls intresserad av ny prejärnbruks historia, Flottningen i sentationsteknik för egen del, men
han stödde hela tiden framväxten
Ljustorp.
År 2000 tog Arnold över ordföran- av Hembygdsföreningens presentadeskapet i Ljustorps Hembygdsför- tion på internet, vilket inneburit att
ening vilket han hade till år 2004. föreningen kunnat spela en framÅr 2003 tilldelades Arnold och Mar- trädande roll på denna arena.
gareta utmärkelsen Årets Timråbo. Ett av de områden där Arnold fick
Kommittén betonade särskilt att det starkast respons var i föredrag
inte var ett delat pris. Båda var fullt om de barnhusbarn som förts från
värdiga priset och insatserna gick Stockholm till Ljustorp. Tyvärr
var forskningen kring barnhusbarinte att skilja åt.
Det så kallade småfolket intresse- nen ett arbete som avbröts p.g.a.
rade Arnold särskilt. Han lade ned Arnolds sjukdom.
mycket tid på att försöka identifiera Arnold samlade på sig mycket
skogsarbetarkojor, skogstorp, andra grundmaterial som kan bearbetas
enklare bosättningar och vilka som av andra forskare, då det finns tillhade bott där. Resultatet är ett gängligt på Landsarkivet i Härnöantal ihophäftade A4-blad för en sand.
grupp av byar. Det har visat sig att Det är en glädje att få ha samarbedessa häften är särskilt eftersökta tat med Arnold i 12-13 år och det är
av släktforskare. Dessa häften är:
med stor sorg och saknad som denna
Inventering av bebyggelsen i Bred- period tagit slut.
sjön och Slättmon 1996/1997,
Vem bodde var i Norra Ljustorp,
Ljustorp 20141122
Bredsjön-Slättmon-Ådalen-Laxsjön
Olof Ulander.
2000,

Välkommen till Bygdegården
Seniorfika
Fredagar 10-12
Väkommen in!

Klippning
den 9 februari.
Bokning Marlene
0703375307

Har ni önskemål på aktiviteter
för kommande år hör gärna
av er till kansliet
tel: 060-82186
PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS MARK
PERSONBILAR: med eller utan tillkopplad släpvagn;
MAX 24 timmar. LASTBILAR:
Endast lastning och lossning av
produkter till och från Bygdegården, Ljustorp Handel
eller övriga verksamheter på fastigheten.
SLÄPVAGNAR av alla slag: Endast lastning och lossning. I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från Bygdegårdsstyrelsen. Överträdelse beivras.
Bygdegårdsstyrelsen
Tel. 072-7057943, 070-3375307

Tjejträff
Torsdag 29/1
16.30 - 18.30

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 totalt 149 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,
ljud-anläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. Vi erbjuder också lokal för borgliga ceremonier.
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
---------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg
Svante Jansson
Journummer: 072-705 79 43
9

E

Tjejkväll för årskurs 5-9.

n doft av pizza spred sig
i Ljustorps bygdegård den 15
januari, när årets första och
kanske Ljustorps första tjejkväll ägde rum. Kraven för
att få vara med var att vara
just tjej och gå i årskurs 5-9.
Sju stycken tjejer som uppfyllde de kraven slöt upp och
bakade pizza, pratade killar
och lekte lekar.
Tjejkvällen är ett initiativ av
Johanna Wicksell som jobbar på
Ljustorps skola till vardags och
som tyckte att det saknades aktiviteter för tjejer. Johanna förde
det på tal på jobbet och fick stöd
av kollegorna som gjorde att hon
ville prova.
Behov
Johanna som själv är uppväxt i
Ljustorp minns att det saknades
aktiviteter som vänder sig mer
specifikt till tjejer. Hon hade även

Johanna Wicksell

Johanna med hela gänget tjejer.

pratat med en barndomskompis
tidigare på torsdagen som hade
sagt att hon också hade önskat
att tjejkvällar hade anordnats
när de var i skolåldern. Johanna
säger att det finns aktiviteter för
skolbarnen men de intresserar
inte så många av tjejerna. Plus
att de ibland långa avstånden
här på landsbygden kan försvåra
det, så därför kan ett arrangemang och en samlingsplats vara
precis vad som behövs.
Ideell basis
Johanna gör tjejkvällen helt och
hållet på ideell basis på sin fritid
och bekostar dem själv just för att
hon tycker det är så viktigt. Olika
förslag kom upp när tjejerna fick
önska vad de ville göra och var
de ville hålla till de kommande
tjejkvällarna. Ett förslag var

SNÖSLUNGA
Nu har vi packat upp årets nya,
var ute i tid och
välj din först!
Från 8995:-

skridskoåkning med fika efteråt.
Johanna planerar att hålla tjejkvällar varannan torsdag så
nästa kommer att äga rum den
29 januari. Tjejkvällarna är även
öppna för tjejer som bor utanför
Ljustorp. Tjejerna hade satt upp
anslag både på skolan i Ljustorp
och på Ala, men killarnas avundsjuka hade satt käppar i hjulet
för marknadsföringen eftersom
de hade tagit ner lapparna. Men
ryktet kommer nog att sprida sig
så fler sluter upp på torsdagarna
framöver tror Johanna.
Som avslutning sa alla de sju tjejerna i ringande kör att de tyckte
att det hade varit jättekul och
att de redan längtade till nästa
gång.
Text och bild: Frida Nygren

ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18
LUNCH 12.30-13.30
060-539055 / 070-5204914
Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk

VÄLKOMMEN IN!
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CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!
Vart tar pengarna vägen?
I höstas berättade vi om tacksägelsegudstjänsten den 12 okt och efterföljande skördeauktion. Där sas det att behållningen går till ”någon aktivitet i Ljustorp”. Centerkvinnorna bestämde att
den största delen av de 3 627 kr stora behållningen (drygt 3 000 kr) går till elever i Ljustorps skola för att
stimulera deras läsning. Några klasser (som skolan bestämmer) får åka in till Vängåvans bokhandel i stan
en förmiddag innan bokhandeln öppnar för dagen. Där får de information om hur en bokhandel ser ut och
fungerar, se sig omkring och läsa böcker. De får också välja några böcker som köps in till skolan.
Pengarna kommer också att räcka till frukt på hemresan.
Resten av behållningen gick till pausfika på en övningskväll för kören. Detta för att många
körmedlemmar troget ställer upp vid auktionen och ropar in skördeprodukter.
Vid adventskaffet efter gudstjänsten den 1:a advent blev kaffekollekten 1 261 kr. Behållningen går till
kyrkans barn- och ungdomskörer, som Agneta Granlöf leder. Det är många barn som vill sjunga och alla
erbjuds mellanmål med smörgås.
Tack alla som bidrog till att dessa aktiviteter kan genomföras för barnen i Ljustorp!

Ulla-Britt Ulander, ordf Ljustorps CK

Norravägen 28, 856 50 Sundsvall Telefon 060-101492
11

Rapport från bagarstugan i Lagfors.

T

ro det eller ej, men vi har
fått bakugnen fixad! Med ett
otroligt gäng grabbar som
har jobbat med att både riva
och bygga upp.
Med tanke på att utrymmet är
så litet kunde inte så många
jobba samtidigt, men det behövdes inte fler än så. Arne F, Lasse
Nyh, Örjan B. och Hans Ö. började projektera och vem som var
lämpade för olika uppgifter, funderingar bollades fram och åter,
frågan var ju vem som skulle
krypa in i den lilla gluggen
och börja. Örjan är ju liten och
smidig som en mink så han fick
börja, men han behövde ju avlösning, ut ålade Örjan och in skulle
Hans. Han är ju lite större än
Örjan men med påknuffande fick
vi in honom genom gluggen, hur
det gick när han skulle ut kan ni
ju tänka er! Mycket skratt och
bara snälla ord sades: jargongen
var tuff men hjärtlig under hela
jobbtiden.
Funderingar om vem som skulle
mura var ju ett huvudbry, Arne
och Lasse var justerade, kunskapen hade de men vem skulle
mura? Annons i Ljustorpsbladet
talade om att kurs skulle bli i bakugnsrenovering och som en räddande ängel läste Kent Berg den
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Bagarstugan i Lagfors. Foto: Lena Lilljemark

annonsen. Han hade köpt Kaminexperten och ville fördjupa sitt
murarkunnande med att mura
bakugn. Ja då var ju saken klar,
det var bara att jobba på tills det
var klart. Vi hade tiden emot oss
för det började ju bli kallt, men
tack vare att det fanns el ordnad
till stugan var det bara att tända
lyset och sätta in element så att
jobbarna både kunde se och att
bruket kunde brinna.
Ugnen är färdig så när som lite
småfix som återstår till våren.
Och sen kära vänner måste vi
samlas en dag för att städa upp,
men med er goda vilja och kämpaglöd har vi ordnat det på en

halv dag! God fika och trevlig
gemenskap kan utlovas! Och
sen ska det bli andra bullar av!
Då ska det bli en invigning som
heter duga men det återkommer
vi till längre fram.
Hurra hurra för jobbargänget
som slitit i damm och dynga för
att vi ska kunna baka i Lagfors!
Det står redan folk på kö för att
baka och få en vacker plats att
vistas i. Mången tack och bamsekram till alla som gjort detta
projekt möjligt. Leader Timråbygd har bidragit med materialkostnad.
Ella Dahlin

karminkom.se

Jag finns här
för dig och din skog!
SCA har bedrivit skogsbruk i norra Sverige i drygt 300 år. Vår ambition är att
vi ska vara en del av Norrlands skogsindustri även i framtiden, med en stark
och lönsam industri som förädlar norrländskt virke till efterfrågade produkter
världen över.
Har du funderingar som rör din skog? Tveka inte att kontakta mig så hjälper
jag dig. Jag är SCAs nya virkesköpare i Ljustorp och vi erbjuder tjänster som
täcker skogsägarens hela behov – från skogsförvaltning och skogsbruksplaner
till avverkning, skogsvård och vägbyggnation. Målet är att du ska få en trygg
virkesaffär som du kan känna dig nöjd med!
Pehr Bodén
virkesköpare i Härnösand
tel 0611-444 91
pehr.boden@sca.com

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

Lieslåtter i Lövberg 1910 till
1915 . Man började tillverka
slåttermaskiner 1870 till 1890
men när hade de flesta bön-

Bild 10330
Lagring av hö i ängslada 10
augusti 1911. Höet lagrades
sedan gammalt i många små
lador. Man soltorkade höet
direkt på marken varefter
det bars för hand till ladan
vilket krävde korta transportsträckor och många lador.
Bilden är tagen på prästbordet och kvinnan på bilden
heter Laura Söderlund hustru
till arrendatorn.
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Bild 10098

derna tillgång till sådan maskiner? Här har man ställt upp
och visat att alla jobbade med
lie i höskörden. Om maskinen

hästen drar är en räfsa eller slåttermaskin är svårt att säga.
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Barnen dansade ut julen

isst kom tomten, även i år!
Den 11 januari var det dags
för den traditionella barnfesten i Ljustorp. Då barn och
vuxna dansar ut julen. Med
dans kring granen, lekar,
sagostund, fika och godispåsar från självaste Tomten.
Allt ackompanjerat av musik
med Ljustorps eget ”husband”, Lövbergarna.
Traditionen har vuxit sig stark
sedan 1946, då barnfesten hölls i
den gamla skolan, strax nedanför
kyrkan. Arrangemanget delades
i början mellan Centerkvinnorna
och Socialdemokratiska kvinnoklubben, vartannat år. Men s-föreningen lades ned, och 1983 fick
Centerkvinnorna ta över själva.
Numera vet barnen i Ljustorp
att det är barnfest, andra söndagen i januari i Bygdegården. I år
kom 55 barn och 50 vuxna, några
fler än tidigare. Barnen satte full
fart från början, ungefär som när
Erikssons släpper ut korna på
våren. Fast den här gången är
barnen själva som är huvudpersonerna. Därför är det gratis fika
för barnen, vuxna får betala ett
lämpligt bidrag.

Lycklige Alfons
Centerkvinnornas ordförande,
Ulla-Britt Ulander, hälsade som
vanligt alla välkommen, innan
dansen fortsatte runt granen.
Sen samlade Anna Eriksson
barnen till en sagostund, med
”Lycklige Alfons Åberg”. En fin
berättelse, med en tänkvärd
”sens moral”. Läs den! Sen blev
det ännu mer dans, lekar och
klassiker som ”Björn sover”. Sen
blev det fika, festis, smörgås och
pepparkaka till barnen och kaffe
till de vuxna. Och ännu mer
dans, julen i Ljustorp ska dansas
ut ordentligt.

dans i Tomtens päls, så snart
fick barnen bråttom att titta i
hans julklappssäck. Minsann,
alla barn hade en egen godispåse! Barnfesten avslutades som
vanligt med att barnen tog med
sig en ballong från scenen. Karin
Vesterlund, Ida Lindström, Harriet Sällström, Inger Andersson,
Marie Lundberg och Ulla-Britt
Ulander hjälptes åt för att göra
barnfesten en riktig julfest. Kan
vi gissa att Tomten kommer
nästa år?
Text & bild: Tommy Klaar

Tomten
Plötsligt spreds ryktet, någon
hade sett Tomten genom fönstret! Tomten kom knappt igenom
dörren, innan han ville dansa
”Tomtegubbar” med barnen...
Det såg svettigt ut med lång-

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

AB
Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
16

Ljustorps Baptistförsamling
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Mjällådalens byalag

Ås/Lagfors byalag

God
fortsättning!

Se reportaget om
bakugnsrenoveringen
på sidan 12.

Bredsjön & Slättmons
byalag

Våra dialektord, T

Bli Medlem i
Bredsjön-Slättmon Byalag !
Se www.bredsjon.se,
Facebook - Sök Bredsjön
Eller ring Mats Jonsson 845 60

**********************
***************
Preparerat Skidspår Runt Sjön
- P Badstranden
Bastuudde, vedeladad går att
hyra även nu
-- OBS Glöm ej Bredbandsanmälan --
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God fortsättning
önskar
vi er!

Ur Bygd i förvandling, del III

tjep-te		

skrek till av rädsla

tje´sa			

rusa (iväg)

tji´ckli			

klimpig

tji´ppe			

glappande skor

tji´ppskodd		

gå utan strumpor i skorna

tju´ran		

tvärgående åsar i en loge

tjurn			

kjärnved

tju´r-pe´s		

piska av tjurpenis

tjýes			

tjöjs, kräks

tjy´tte			

kliade

tjå´cka		

dimma

tjå´-de			

lugna dig

Ljustorps IF´s skidsektion
säljer Newbody (strumpor,
kalsonger, trosor) till förmån
för skidungdomen i byn. Är
du intresserad av att handla
kontakta Irene Ålander på
tel: 0706293721

Ryds Glas
i Timrå AB

Bilrutor och
stenskottslagning

Medelpad Classic Ski
OBS! Ny tävlingsdag
Söndag den 15 februari

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

Telefon 57 64 20

Kaminer, tillbehör och skorstensförsäljning med eller
utan montering. Jag utför även skorstensrenoveringar.
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REA

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

Inlämningsställe för kemtvätt Pensionärsrabatt

Öppet:

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

Välkommen!
Boule
Skönsberg
onsd. kl 12
ÅRSMÖTE

24 februari kl 13.00
Bygdegården Ljustorp
Underhållning PROFILURERNA,
en teatergrupp från PRO Sköns Södra.
Servering. På årsmötet ingen inträdesavgift

Eventuellt i mars-april studiebesök eller film,
modevisning eller fest
Som vanligt kommer vi att annonsera i dagspressen om de
olika aktiviteterna. Är du inte medlem eller funderar du på
att bli det? Besök vår hemsida på PRO Ljustorp eller ring Alice
Berg på tel: 57 96 04 eller 070-229 47 03 så får du mer information om verksamheten.

Hembygdsföreningen
i Ljustorp
God fortsättning på 2015 !
Vi börjar det nya året med Medelpad Classic
Ski, den 15 februari
där vi har en vätskekontroll
vid Hembygdsgården.
Lördag den 14 mars, är det dags för
skidskoleavslutng då vi bjuder barnen på
våfflor och glass efter tävlingen.
Och sedan på söndag den 15 mars håller föreningen årsmöte kl. 18,00 i Hembygdsgården,
vi bjuder på fika.
Välkomna.
Välkomna till våra arrangemang!

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se
070-6145464
www.ulander.com/ljustorp/
21

Nobeldagen

L

Ljustorps skola uppmärksammade Nobeldagen

justorps skola har startat en
ny tradition. Från och med i år
tänker de fira Nobeldagen med
fin mat och utdelning av nobelspris till eleverna.
Dagen börjar med att hela skolan
samlas i gymnastiksalen. Där hade
lärarna spänt upp flera svenska
flaggor och gjort fint med ljusslingoroch mattor. 1-3 ans lilla pulpet var
för dagen uppiffad med nobelemblemet. Stolar hade ställt fram till alla
pristagare. Till åskådarna fanns det
bänkar och madrasser att sitta på.
Hela skolan och även förskola var
inbjudna att bevittna ceremonin.
Rektor Marie-Louise Gustavsson
började med att hälsa alla välkomna
och sedan berättade hon lite om
Alfred Nobel, att han var en affärsman som hade affärer och fabriker.
När han dog var han rik, men han
hade ingen familj som ärvde honom.
På så vis kom Nobelpriset till.

Fredspristagarna: Wilhelm och Maria
Funke och Johanna Lundberg

Pristagarna
Skolan delar ut pris till alla femteklassare, de får varsitt diplom med
en personlig motivering. - Vi vill att
ni tar åt er motiveringarna, säger
Marie-Louise. Lyssna noga så att
ni hör era kompisars motiveringar.
Även tre fredspris delas ut. Eleverna har fått nominera elever
som de tycker är bra kompisar. Efter prisutdelningen
sjung Johanna Lundberg
solo ackompanjerad av Britt
Grothage.
Invigning
Efter prisceremonin var det
nyinvigning för matsalen som
nu fått namnet ”Lilla restau-

rangen” och nya möbler. Dagen till
ära serverades en trerätters meny
bestående av skinksnittar till förrätt, kyckling, klyftpotatis och glaserade morötter till varmrätt och
pannakotta till efterrätt.
Text & bild: Sara Östman

Tobias Lind
klipper bandet.

Trerätters lunch
dagen till ära.

Man i Bredsjön skadad av björnar.
Vid Ljustorps häradsrätts vårting år 1776 inlämnar torparen
Anton Eriksson i Bredsjön ett
intyg om att han är oförmögen
att försörja sin familj med 3 små
barn.
Anledningen är att han för 5 år
sedan blivit anfallen och allvarligt skadad av 2 björnar.

för två stora biörndjur i följe af
hwarandra, hwilket dessa

alldeles förderfwad, så at fingrarne icke kunde röras’

grymma och faseliga djur honom
med wrede anföllo, så

Intyget ska skickas till Landshövdingen Falkengren som sedan
har att avgöra om Anton Eriksson ska få frihet från beskattning.

at hans lif wore nära döden, hwilket hans ena arm nogsamt
witne bär, som wid detta tillfället blef aldeles afbeten samt

Händelsen är livligt beskriven i
intyget:

andra lemmarne till och med hufwudet blef illa sårat och sargat’

’.. träffade honom den olyckan at
han i skogen råkade ut

´…den högra armen och handen
hwaruti honom blifwit
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(Transkribering och sammanfattning av Gunnar Berglund ur
Ljustorps Häradsrätts protokoll
vårtinget år 1776 )

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

Anhörigcenter i Timrå
- För dig!

Om din livssituation känns svår eller förändrad, på grund av att någon i familjen eller i din
vänkrets har drabbats av sjukdom. Eller om du
vårdar en långvarit sjuk eller funktionshindrad
anhörig hemma, då finns ett anhörig/närståendestöd att tillgå genom komunens anhörigcenter. Det kan vara svårt och kännas jobbigt att ta
kontakt, angående den som står en nära, men
gör det! Det känns alltid bättre när man får dela
sina funderingar och tankar med någon.
Här finns vi!
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson nås på telefonnummer 060-163492. Anhörigcenters träfflokal finns på Köpmang. 27 (tillsammans med
Yrkesakademin.)
Vi har måndagsträffar med olika aktiviteter mellan
klockan 13-15. Programblad finns på lokalen och
komunens webbsida www.timra.se, samt annonser av aktiviteter i båda dagstidnigarna.
Ansvarig för måndagsträffarna:
Christina Nordqvist
Telefon 073-275 13 01
christina.nordqvist@timra.se

Martins service
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR
070-673 06 09

STAVRE
GRUS
När det gäller grus
och matjord
Ring!
060-802 14
070-351 27 10
23

Pyssel sidan
Lös och färglägg!

Svår

Regler för Sudoku
Spelplanen består av ett rutnät om 81 rutor
som är fördelade på nio vågräta rader, nio lodräta kolumner samt nio kvadratiska regioner.
Varje rad, kolumn och region innehåller alltså
sammanlagt nio rutor. Vissa av rutorna innehåller en förutbestämd siffra, målet är att fylla
samtliga rutor med en siffra enligt följande
principer:
* Varje vågrätt rad ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje lodrät kolumn ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje kvadratisk region ska fyllas med siffrorna
1-9.

* Ingen siffra kan förekomma mer än en gång per
rad, kolumn eller region.
Facit hittar du på sidan 34.
LYCKA TILL!
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4 8
7 2
6
4 1 5
9 3
4
7
7
2
4 8
7
1
4
8 5 2
5 1
3
2 6
3
6

Stor som liten,
gammal som ung.
Vi vårdar tanden i din mun.
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TID: 3h 10 min
Ingredienser
500 g mjölk
1150 g vetemjöl
200 g socker
200 g osaltat smör
75 g jäst
10 g salt
15 g malen kardemumma
1 st ägg

Semlor

UGN: 230 grader

Mandelmassa:
150 g skållad mandel
150 g strösocker
1 st skalad, finriven
bittermandel
Tillbehör:
grädde
florsocker

Gör så här:
1. Smält smöret i en kastrull och rör i mjölk och kardemumma. Låt blandningen svalna till 37 grader och häll
i en bunke eller matberedare. Smula ner jästen och låt
den lösas upp.
2. Tillsätt mjöl, socker, salt och ägg och blanda i 10
minuter. Låt degen därefter jäsa i bunken under en
bakduk i en timme.
3. Dela upp degen i bullar på cirka 60 gram och rundriv. Låt vila i 20 minuter.

4. Placera bullarna på bakplåtar och platta ut lite. Låt
sedan jäsa under plast i cirka 1.5 timme till. Sätt ugnen
i slutet av jästiden på 230 grader.
5. Baka bullarna i varm ugn i 10 minuter, tills de fått
färg.
6. Mixa mandeln, strösockret och bittermandeln till
mandelmassa. Vispa grädden.
7. När bullarna är klara, klipp ett triangellock med sax.
Lägg i mandelmassa och vispad grädde och pudra på
florsocker med en tesil.

Glutenfria semlor
TID: 40 min

Ingredienser

Fyllning

1 dl strösocker
2 dl rismjöl
½ dl potatismjöl
2 msk psylliumfröskal
2 tsk bakpulver
2 tsk kardemumma
en nypa salt
50 g smält smör
3 st ägg
3 dl filmjölk

200 g mandelmassa
5 dl vispgrädde

ca 8 st

Garnering
Florsocker

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 230° och sätt in en tom plåt nederst. Blanda alla torra ingredienser först, tillsätt sedan det
smälta smöret, äggen och filmjölken.
2. Blanda degen väl och klicka ut den i stora, smorda muffinsformar på en plåt. Sätt in dem i ugnen och
skvätt en matsked vatten på den tomma heta plåten och stäng luckan fort. Öppna inte ugnen förrän bullarna
fått fin färg, 15–20 minuter.
3. Låt dem kallna väl, helst över natten under plastfolie. Ta ut bullen ur formen om så önskas och skär av
toppen. För att få plats med fyllningen kan man gröpa ur bullen med en tesked.
4.Riv mandelmassan grovt och blanda med några matskedar ovispad grädde till lagom konsistens. Fyllningen ska vara krämig, men inte rinnande.
5. Vispa resten av grädden. Klicka mandelfyllningen på bullen. Spritsa grädde ovanpå och sätt på locket.
6. Pudra semlorna med florsocker precis innan de ska serveras.
Semmelbullarna håller flera dagar i plastpåse och länge och väl i frysen.
Receptet är hämtat från recept.nu
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Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.

Våga vara

Har för det mesta ett glatt humör
Humana priser F-skatt finnes

Ring för förslag
070-365 09 16

vacker

Birsta Cupolen
BIRSTA Tel. 52 52 55
www.harlinjen.nu
Maggan, Mickis, Annica, Pernilla och Maria

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23

Mobila massören!
Köp
öronljus!

Jag har
Linnex
linniment.

Liselotte Andersson, dipl. & cert. massageterapeut
Mobil: 070-266 89 81
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå
Innehar F-skattsedel
www.mobilamassoren.se
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Aktiviteter i Ljustorp Januari-Mars

Januari

Tors 29 kl 16.30- 18.30
Tjejkväll
Ljustorps Bygdegård
Johanna Wicksell

Februari
Tis 3 kl 19.00
Framtidens by möte
Lövbergs B&B
Lj. Sockenförening
Sön 8 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel				
Lj. baptistförsamling
Sön 8 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Mån 9
Klippning
Bygdetorget			
Bygdetorget
Sön 15 kl. 10.00
Classic Ski			
Lj.IF, BSK
Sön 15 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel				
Lj. baptistförsamling

Sön 15 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Sön 22 kl. 11.00
Högmässa			
Ljustorps församlingshem
Ljustorps församling
Tis 24 kl. 13.00
Årsmöte			
Ljustorps Bygdegård
Ljustorps PRO

Mars

Sön 15 kl. 18.00
Årsmöte
Hembygdsgården
Lj. Hembygdsförening
Sön 22 kl. 15.00
Söndagsgudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
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Regelbunden verksamhet

Sön 8 kl. 11.00
Temagudstjänst		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Mån kl. 10-12
Öppet kyrkis
Lj.Församlingshem		
Ljustorps församling

Ons 11 kl. 19.00
Årsmöte
Rättargården			
LBIF

Tis kl. 17.45-19.15
Innebandy
Gympasalen
Ljustorps IF

Lör 14
Skidskoleavslutning
Hembygdsgården
LjIF, Hembygdsför.

16 Stoppdatum
Sön 15 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel				
Lj. baptistförsamling

Ons kl. 18.15-19.15
Skidskola
Skidstugan
Lj. IFs skidsektion
Fre kl. 10-12
Seniorcafé
Bygdetorget

Inbjudan till uppstartsutbildning grannsamverkan
Vi har valt att genomföra detta i storgrupp för att nå så många som möjligt och komma igång snabbt i de olika områdena. Boende i intresserade
områden genomför uppstartsutbildningen under ca två timmar. Syftet
med utbildningen är att skapa en grund att stå på vad grannsamverkan
innebär och vilka rättigheter de boende har.
Timrå (för områden inom Timrå kommun)
Onsdag 2015-02-04, kl. 18.00 – 20.00 Timrå kommunhus
Josef Wiklund T.F Gruppchef
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accidens.se

MÖT FRAMTIDEN,
UPPKOPPLAT MEN
AVKOPPLAT

Anette & Marie
070 547 14 14 070 247 14 14
ljustorpstaxi@gmail.com

Ida Lindström
Organisationsfrågor, ledningsarbete
073-053 03 40 & 070-533 43 18

Lövbergs B&B

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

www.naturskyddsforeningen.se
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Telefonnummer

Ljustorps information

Service

Ljustorps Handel		
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi 		
Idrottsföreningen		
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret		
Ljustorps brandkår		
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.
Kanotuthyrning
Lj. Bygdegård		
Kanontuth. Bredsjön
Bokning vildmarksudden
Tomat-Ås			
Mjällådalens rök-kåta
Butik brorannasdotter

Skola/Barnomsorg

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

Öppettider

060-820 40
060-820 49
060-820 37
060-821 86
060-821 86
072-7057943
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67

Ljustorps Handel
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15
Ljustorps Trädgård
Vardagar 9-19, Lör & Sön 9-15
Bygdetorget
”Öppet” skylt.
Butik Bror Annasdotter
Ring för bokning 070-298 31 84

0730-944 944
070-218 80 69
070-218 80 69
060-810 50
060- 612287
070-298 31 84
060-16 34 52
060-16 34 52
060-16 34 68
073-274 84 56
060-414 20
073-077 71 58
060-16 32 37
060-16 32 42
060-16 34 69

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
Post: Ica Sörberge		
Polisen Timrå		
Länsstyrelsen		
Färdtjänst			
Pastorsexpeditionen
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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 90 30
114 14
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20

8
3
9
7
1
4
6
5
2

2
6
7
5
3
8
4
1
9

Facit

1
5
4
6
2
9
7
8
3

6
9
1
4
8
5
3
2
7

4
7
5
2
9
3
8
6
1

3
2
8
1
6
7
5
9
4

9
1
3
8
7
6
2
4
5

7
4
6
9
5
2
1
3
8

5
8
2
3
4
1
9
7
6

31
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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!
Tulpanbuketter!

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Danielsson Byggare AB
Dubbeltopp
Däckterminalen
EAB Norrland
Hofmann tandläkare
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Kaminexperten
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps församling
Ljustorps Handel
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Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop
Naturskyddsföreningen
PN Montage
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog

ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren

