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Får väl önska glad
påsk så här lite i
förväg.
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årstid är
lite sent i
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tjyväter ägg i alla fall, för
dom är .I:~;h ju så goda.
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ALLMÄN INFORMATION

I

NÄSTA TIDNING

STOPP OCH UTSKICK

5 maj
7 juli
1 sept

Nr3
Nr4

Nr5

28 maj
30 juli
24 sept

I

~~,~~
Gör din stämma
(eller penna) hörd i "bladet"

Medlemsavgifter för år 2000
Enskild
50:
Familj, företag, förening
75:
Insatsmedlem betalar 100:-, vilket är en engångssumma, + att den är personlig,; sen även
årlig medlemsavgift.
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 nummer.
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, men känner ni någon "emigrant" som skulle
vara intresserad så tipsa gärna.

Föreningens Postgiro

ANNONSKOSTNADER för 2000

86 11 24 - 6
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Hel A4
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http://www.geocities.comNosemitelRapids/6009 1/2 A:
300:375:
4A
Tips om ändringar och länkar, hör av dig till:
150:l~i~~~
Lena Liljemark, 822 22
a d annons
25:
INTERNET..
Ljustorps hemsida:
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e-mail: lovberg@algonet.se
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STOPPDATUM!!
Är fortfarande tacksam om jag får ANNONSABONNEMAGSKOSTNADER
in ERA bidrag lagomt till
2.400:
HelA4
3.000:
stoppdatumet.
1.200:
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750:
Hanteringen blir liksom mycket
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ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
Hel A4
1/2 A4
1/4 A4

2.000:
1.000:
500:

2.500:
1.250:
625:
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ADRESSEN TILL "RED":
Marianne Persson
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN
060 - 82323,82423,070 - 54 824 99.
FAX 060 - 82323 (RING FÖRE!)
HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA :MED I TIDNINGEN
.

l

---------'~---------

UPPROP FÖR BYGDEGÅRDEN
HÅLLER BYGDEGÅRDEN PÅ ATT
GÅ OSS UR HÄNDERNA?
MÖTE OCH VIKTIG DISKUSSION KRING VÅRA

..

.,

MOJLIGHETER ATT BEVARA VAR GEMEN
SAMMA SAMLINGSLOKAL.
MED FÖRHOPPNING OM STOR UPPSLUTNING

ONS

5/4 KL 19.00 BYGDEGÅRDEN

Bygdegårdsgruppen
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Ljustorp Byutveckling
ekonomisk örenin
Söndagen den 9 april
Plats II Bygdegården Ljustorp II

Kl. 13.00
• "Gamla foton berättar"
(med Arnold Thunström och Olof Uhiander)

• Kaffe

Kallelse till ordinarie årsstämma:
Söndagen den 9 april
Plats I I Bygdegården Ljustorp I I

Kl. 14.30
• Årsmötesförhandlingar

Motioner ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 14 dagar
före stämman och kan skickas till Ordf. Erland N ordström,
Lövberg 3630, Ljustorp.
F örslag som kan underlätta valberedningens arbete kan lämnas
till Magnus Isaksson tfn 82222, Kjell Sjödin tfn 82031, eller
Per Malmberg tfn 82337

Välkommen
Styrelsen

j

Rill!port från den lokala skolstyrelsen i Liustor{h
Vad händer med 6:orna när dom börjar på annan skola?
Vi i den lokala skolstyrelsen har blivit tillfrågade om vad som händer med våra barn när dom gått
ur 6:an och börjar på en annan skola.
Det bästa sättet är att fråga de barn som redan går i 7: an till 9: an. DärfOr har vi beslutat att
skicka ut ett frågeformulär till dessa elever som kommer från Ljustorp.
Svaren på detta får ni ev i nästa nummer.

Elevens val
Under ht -99 hade barnen i årskurs 3 till 6 en sammanhängande vecka med deras
egna önskningar om vad dom ville fOrdjupa sig i.
Detta gav dem möjlighet att välja mellan 22 olika aktiviteter.
Vissa av aktiviteterna tog enbart en dag i anspråk, och detta innebar ett rikt utbud att fördjupa
sig i.
Förhoppningen med de egna önskemålen var att alla barnen skulle känna sig nöjda med veckan.
Vi skickade ut ett frågeformulär till eleverna som dom skulle gå igenom med sina föräldrar men vi
fick bara in ca 20 %, därmed gav inte utvärderingen svar på om veckan var lyckad eller inte.
Ett nytt formulär kommer ut till eleverna inom kort ang elevens val vt 2000.

""Hur lär sej ditt barn:"
Boka in den 11 april 2000 kl. 18.30 - 21. 00 på bygdegården.
För då föreläser Lena Boström om hur barn lär sej.
Lena är en eftertraktad engagerad gymnasielärare från Ö-vik, som ser till den
enskilda individens inteligens och inlärningsförmåga.

Missa inte detta tillfälle

Frågor till den lokala skolstyrelsen.
Om Du har några frågor så ring eller skriv till oss föräldrar i den Lokala skolstyrelsen.
Lena Hedman ordf.
Lars Thunström
Gun Sv - Thunström
Annette Reinikainen
Morgan Grothage
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82000
83131
80508
830 41
810 44

Vill du vara anonym så går det mycket bra.

LJUSTORPS IDROTTSFÖRENING
Minnesforuien
Ljustorps IF har} som kanske 6ara ett fåtal
Ljustorpare vet om} en minnesforui. Gåvor som
sRiinkes går tia föreningens ungdomsverksam
het.
När Ni via använda. Er av dennaforui så ring
tia IF:s kans[i så skriver vi en minnes6Cank.ett
och fämnar tia församCingsgården.
SjäCva skriver Ni inhetaLningskort och skickar
på postgirot} märkt med vem som hedras.
På UirottspCattsen finns} från och med i år} en
minnes60k över personer som åmins genom
foruien.
ResuCtat} pimpeCtävCing på Röjesjön 11/3
Bya-fag:
1 ) Mjäffå
1900 gr.
Z) Me[[6erg 1150 gr.
3 ) Fuske
370 gr.
4) käng
50 gr.
Herr:

1 ) Staffan Eriksson
Mea6erg 680 gr.
Z) Thomas Larsson
Mjäffå 150 gr.
AngeC:
1 ) Me Sjöström
Mjäffd 1750 gr.

Barn:
William Tjäm6erg
käng 50 gr.

Dam:
1 ) Annmari öhCwuf
Mea6erg 470 gr.
2 ) Vivianne Nyman
Fuske 50 gr.
ange[:
1 ) Vivianne Nyman
Fuske 320 gr.

En trevCig och so[ig dag på isen} synd på den
6lOta isen 6ara.
Ajter-pimp på lP }}} Restaurang Pytten}} med
stämningjuf[ dukning}mycket god mat och
dryck. och trevfig personal 6Cev en ryckaLi
tilIstäCCning en[igt de grada och mätta mat
gästerna. En eCoge tia Ann-Britt och Lena.
vUi tiotiden droppade pubgästerna in och Civade
ytter[igare upp stämningen. Badkaret 6ågnacfe
av grada sälar} finns det hjärterum finns det
stjärterum resonerade dom

Föreningen fiade Årsmöte
den 7/2 och den Z2/2
Verksamhets6erätteCser fästes igenom och
godkändes} så och de ekonomiska 6erätteCserna.
Årsmötet avtackade avgåeruie ordföraruie Gunnar
Hög[wu! och sekreterare Håkan Lindström med
Bfommor.
Den nya hUvud-styrefsen ser ut som nedan.
Ordföraruie : Christer Nyman
Sekreterare : Lena Gröning
~sör:Ann-BrittSandström

V.ordf. : U[rika M06erg
V.sekr. : Sara Bouvin
övriga: Kar[-Em Lindgren
Torsten Byström
Lennart Fors6erg
MedIemsavgifen för år ZOOO
Per person
Famig
Aktiv i A-faget

50 kr.
Zoo kr.
150 kr.

Faststäffifa aktiviteter under året:
TravkväIT
Lördagen den 15 apriC
Bingostart.
Torsdagen den 11 maj
Lottfest.
Lördagen den 1 juCi
By-kamp
preCiminärt den 12 /8
TomteCarui
Söndagen den 3 decem6er
Nyhet Bingofotto
Vinster samt nya fotter kan hämtas på Ljustorps
HarufeLsträdgård mån.-fre. kL 9.00 - 17.00
Lör.H. 9.00 - 14.00
Är NI intresserad av att prenumerera på
Bingo-fotter} hör av Er tilI kansCiet på
teC.82186
TRAVKVÄLL
15/4 på Lj.I.P. kL 15.00
Mat} 75 kr.
75 kr. / ande[
anmäfan senast 10/4 K.ans[i
82186
Ann-Britt 82035
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Medelpad Classic Ski - en levande landsbygd.
Första söndagen i februari går årligen skidtävlingen: Medelpad Classic Ski. Starten är på Bred
sjöns is och målet är i Bergeforsen. Det blir en sträcka på 46 km . I år samlades ungefär 500 perso
ner till start i hällande regn - som avtog närmare starten. Prästen Magnus Norrfelt och kantor Ag
neta Granlöf invigde tävlingen medl~ vacker psalmsång och uppmuntrande ord.
Kl. 10.00 böljade det färggranna ));1' /' startfältet iväg över isen in i skogen över Mjösjön, del
vis längs en skogsbilväg - man
./L':t ser inte ett hus, men så plötsligt efter 9 km ser man ett si
" ' '~~-ramiljen Edströms gård i Lagfors som vi passelotorn och öppna fält. Det är
rar. Vi får här stärkande dryck och blir påhejade av de byinvånare som kantade spåret.
' <
Vi ger oss åter in i stora skogar omväxlande med skogsplanteringar och höga höjder med milsvid
utsikt över skogslandskapet. Jakttorn syns här och var, så man är i älgrika trakter. Sedan bär det
iväg utfOr i ett härligt tempo. Ur storskogen kommer jag och vad är det jag ser? Stora växthus! Är
det verkligen sant? Ja, det är tomatodlingen i Ås. Så imponerande! Här är snart tomatplantorna
på gång.
,:::llf~)'
Nästa kontroll är här i Ås efter 20 km. Långbord står färdiga med vatten, ~J sportdryck och
blåbärssoppa. Man blir så pigg då man blir uppassad, och vänliga människor står och hejar på
oss. Nu är det bara att åka.
Öppna fält ligger framför oss... Vi passerar ett välbyggt lantbruk i Fuske och sen är det ett par
häftiga kurvor innan vi passerar över Ljustorpsån, som är ett av våra bästa fiskevatten, när det
gäller havsöring. ~~J- Åter ett rejält motlut mot Lövberg och utför sedan, i en fOr mig alldeles
fOr brant backe. ~: Jag ramlar och det gör mamman framför mig också! Strax är vi uppe igen
och nu har vi en härlig utfOrslöpa. Tittar vi till vänster ser vi flera lantbruk och öppna fålt. Rakt
fram ser vi Ljustorpsdalen med kyrkan på en kulle mitt i dalen. Här är verkligen en hänförande
utsikt! Vi passerar rakt fOrbi en stor gödselbrunn och en nybyggd lösdriftsladugård för 60 kor.
Spåret går uppfOr, över landsvägen, passerar en gammal lada och fortsätter mjukt sluttande ut
fOr fälten. Åter syns en ladu~.ård uppe på kullen. En flock råddjur står och tittar.
Vi når de öppna höjderna i Oppom, där det ligger välskötta gårdar på båda sidor
om spå
ret. Här blåser der ordentligt och regnar igen. Vägvakterna står med stora granna paraplyer.
Utför igen,.. och uppe i Hamre står en mängd hästar. - Valle Bergstravhästar. - Vid hembygdsgår
den finns mera dricka, kaffe och vallaservice. Härefter bär det utfOr i full fart över Hamrebäcken.
I denna bäck kan man fiska bäcköring. Mums!
Över landsvägen igen. Förbi Jan-Eriks lantbruk i Skäljom. Vidare upp mot Frötuna och spåret
ringlar iväg i skogskanten mot Edsåker. Här är det skogsavverkning på gång och det doftar så
härligt av barr, kåda och nyavverkad skog.. Lantbruk efter lantbruk passeras och det är impone
rande att se välskötta gårdar hela vägen. Sista milen är ganska platt över Lögdömon.
Inget lodjur syns i dag, men vid en träningstur, såg vår dotter ett lodjur som satt mitt i spåret.
Åter över Ljustorpsån, just där man kan se bävern simma invid Lögdö kyrka. Sommartid är Ljus
torpsån en mycket omtyckt kanotled. ,~
Här vid Lögdö vankas kaffe för den
",=-> som behöver lite extra stimulans, fOr att klara de
sista kilometrarna. Längs en kraftledningsgata och över Lögdösjön. Nu skiner solen. Det går så
lätt och snart hör man speakerns röst. Målet närmar sig.
Inte så mycket publik, då jag kommer i mål.. men varför står NNP:s kylbil här? Jo, alla som
kommer i mål får en plastkasse med NNP:s delikatesser såsom fjällfil, mjukost, yoghurt och mess
mör. Tack NNP som sponsrade och ett hjärtligt tack till Bergeforsens SK och Ljustorps IF:s
skidsektion och alla frivilliga, som lagt ner ett stort arbete fOr att få i ordning så fina spår.
Har Du orkat läsa ända hit? Sätt då igång och börja åka lite skidor och ställ upp nästa år.

1<.

d.

Tva Triksson
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DELTAG I NORRLANDS MINERALJAKT 2000!
Ta chansen att delta i årets Mineraljakt! Ä ven i år delas minst 150000 kr ut i prispengar! Din
medverkan i Mineraljakten kan dessutom skapa nya jobb i hembygden!
Efter fjolårets spännande fynd av diamantpotentiella, lamproitiskaJkimberlitiska bergarter
inom Timrå och Härnösands kommuner torde intresset vara stort att söka efter ytterligare
sådana fynd i sommar. Kanske dyker den första diamanten i Sverige upp också?
Information om årets mineraljakt lämnas av kommunens kontaktperson, Erland Nordström,
Lövberg 3630, 86033 BERGEFORSEN, tel 060-82 319 eller SGU, Mineralkontoret, Malå,
tel 0953-34 600 alternati vt SGU i Uppsala, tel 018-17 90 00 (17 93 22 direkt till Arne
Sundberg).
Mineralprover för granskning kan skickas till SGU:s mineralkontor, Skolgatan 4, 93070
MALÅ eller lämnas till Erland Nordström alternativt lämnas vid någon av årets mineraldagar
i länet.
Information om årets mineraljakt återfinns också på SGU:s Internethemsida, www.sgu.se
NOlTlands Mineraljakt aJTangeras av länsstyrelserna och Sveriges Geologiska Undersökning
(SGU) med ekonomiskt bidrag från EG:s regionala utvecklingsfonder.
Bergtjärnen, det första påvisade lamproit/kimberlitdiatremet i Sverige?
I Viksjöområdet har hittills åtminstone fyra olika uppslag i form av blocksvansar med
alnöitisk eller lamproitiskJkimberlitisk bergart hittats. Speciellt en av blocksvansarna leder
fram till en cirkelrund tjärn, Bergtjärnen, med 200 meters diameter. Bergtjärnen ligger på
gränsen mellan Timrå och Härnösands kommuner. Den nya flygmagnetiska kartan över
området visar en svag, cirkulär anomali i tjärnen. I vinter har markmagnetisk profilmätning
på Bergtjärnen och den närliggande Stora Åstjärnen verifierat den flygmagnetiska kartans
cirkulära anomalier i de båda tjärnarna.
Allt talar för att Bergtjärnen utgör en s.k. "Kimberlitpipa" eller ett diatrem, d v s en vel1ikal,
morotsliknande intusionskropp genom den omgivande berggrunden, som utgörs av grå gnejs.
Så här långt ser uppslaget ut som ett skolexempel på en kimberlitisk intrusion.
Blocksvansen strax sydost om Bergtjärnen utgörs av åtminstone 50-talet lokala
alnöitlkimberlitblock. Blockens mineralsammansättning är i stort oli vin, phlogopit och kaleit
samt något ilmenit och apatit. Tre hittills gjorda kemiska analyser från olika block i
Viksjöområdet visar extremt låg kiselsyrehalt, 33 % Si0 2 ; hög magnesiumhalt, 16 % MgO;
förhöjda halter av fosfor, barium och lantan m.fl
Stort intresse för de nya mineraljaktsfynden.
Mineraljaktsfynden i Viksjö- och Ramviksområdena har direkt rönt stort intresse från bl.a.
diamantprospekteringsföretag. Ett av företagen, North Star Diamonds AlS (NSD) med
norska och kanadensiska ägarintressen har skrivit avtal om undersökningsrätten med de tre
mineraljägare, som gjort fynd och efter ansökan hos Bergsstaten erhållit
Länsstyrelsen i
Norrbottens län

Länsstyrelsen i
Västerbottens län

Länsstyrelsen i
Västernorrlonds län

Länsstyrelsen I
Jömtlands län

Sveriges Geologiska Undersökning

951 86 LULEA
Tel: 0920-96000

901 86 UMEA
Tel: 090-107000

871 86 HÄRNÖSAND
Tel: 0611-349000

831 86 ÖSTERSUND
Tel: 063-146000

93070 MALA
Tel: 0953-10760

Skolgatan 4
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undersökningstillstånd för sex olika områden ( fem i Viksjötrakten och ett i Ramvik). De
aktuella undersökningstillstånden är för övrigt de första som någonsin utfärdats på diamant
till privatpersoner i Sverige. NSD har därutöver ansökt och erhållit ytterligare sju
undersökningstillstånd i de båda områdena.
NSD planerar att utföra kämbonlling från isen vertikalt ner genom de förmodade
"kimberlitdiatremen" på Bergtjämen och Stora Åstjämen redan i slutet av mars. Det blir
förstås mycket spännande att följa dessa bOTIllingar. Viktigt är dock: att hela tiden hålla i
minnet att av världens drygt 5 000 kända kimberlit/lamproitdiatrem endast cirka 1-2 % är
diamantförande och endast drygt 20 har lett till gruvverksamhet.
Tidigare kända alnöit/lamproitlkimberlit-områden i Sverige.
Alnöitiskallamproitiska/kimberJitiska bergarter har tidigare varit kända från två områden i
Sverige nämligen Alnöområdet och Kalix skärgård (samt möjligen ett stråk nordnordväst ut
upp genom nördöstra Nonbotten). En del diamantprospektering har tidigare utföJts på Alnön
och dess närområde. Numera är dock Alnöområdet naturskyddat varför någon
diamantprospektering inte är möjlig där.
Nya diamantfynd i våra grannländer.
I grannJändema Finland och Norge har de första diamantfynden gjorts i liknande geologisk
miljö under de senaste fem åren. I Finland lär hittills cirka 25 diatrem ha påvisats varav cirka
15 lär vara diamantförande. Ingen av dessa diamantförekomster har dock hittills visat sig
vara ekonomiska.
Lycka till i årets Mineraljakt!
önskar
Ame Sundberg
ansvarig för NOITJands Mineraljakt
.
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Passa på! . ~~

MITT DJUR

medan det finns mest att
välja på

nyheter

Välkommen in!

AKVARIEPAKET

Glöm ej!!!
Inlämningsställe mr kemtvätt

Pensionärsrabatt

iL

RABATTKUPONG

.1.1

~Ta

~.(W

Tillbehörsbutik för smådjur
Foder och tillbehör till
hund, katt, gnagare, fågel och fisk

Butiken är nu fylld med vårens fräscha

~

;?!

25% på Vita Kraft fiskfoder

Klass hundfoder

med denna kupong så får Du
Kvarvarande fleecejackor
Canadaskjortor
Bälten
Utförsäljning Essenser

100:- rabatt
när Du handlar för minst 500:
hos Monicas Damkläder
Erbjudandet gäller
.,...........
tom 1 april

Namn

öppettider:

Öppet:
vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14

.

Köpmangatan 47 * Tel & Fax 58 07 80

I

135:
130:
80:
10:

vardagar
lörd
10.00 - 18.00
11.00 - 14.00
Bölevägen
tel 060-57 00 91
---1

L.....-

GOLV TILL BRA PRISER!
pn'1&.llE:··R·
." ". ~.
oOVkVAV4,·
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~

Alla typer av golvmaterial:
Linoleum
Plast
Textil
Trägolv
Cork-O-Plast
Våtrumsväggar

Golvslipning utföres
Uthyrning av golvslip
Gångmattor
Balkong/altanmattor

Givetvis hjälper vi till med inläggningen!
Hör med oss onloffert!
:
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Terminalvägen 6, 861 36 TIMRÅ
Tel. 575088, 010-333 91 84, Fax 57 31 60

Öppet månd - fred 9.30 - 18.00
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Glad

fl nitas Jfuncfvårcf

Vår 2000

En studiecirkel kan öppna många dörrar??
-att lära något helt nytt
-att lära mer om något jag redan kan något av
-att få dela med mig av mina erfarenheter, och
-att få ta del av andras
-att lära känna nya människor
Förslag inför sommaren:
Läs en av våra landskapsböcker för att sedan av
sluta med en resa!
Lär mer om data!
Grund, fortsättning, Internet, E-mail, Att göra
hemsidor mm
Läs ett språk eller jobba med dina händer.
Träslöjd, keramik, målning etc
Har Du en ide eller önskemål
Hör av Dig tiII

Elsie Dahl
ABF Sundsvallsorten, Köpmangatan 18 A, TIMRA

Tel: 060 - 58 04 66, fax 060-57 25 43
e-mail: elsie.dahl@sundsvall.abf.se
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Trimning, klippning
och tillbehör och godis
Hund, katt, gnagare, fågel och fisk
Prisex.
Ren Pellets, Svenskt foder för gnagare, 25:-/kg
Undulatfröblandning 24:-/kg
Papegojpellets 1/2 kg = 45:
Papegojblandning 40:-/kg
Lite fiskfoder, Tubefix, Mygglarver ex

Hund/oder
Sportsman's Pride, amerikanskt helfoder 18 kg,
från 305:
Katt/oder
Golden Blend 6,3 kg, 215:-, veterinärkvalitet
Även andra amerikanska sorter
Sltampo
Cardinal serien + andra sorter
Öppetti{ler: Alla dagar 13.00 - 19.00
Telefontid: Från kl. 11.00
Duvvägen 3, 861 34 Timrå
Tel 060-57 59 18, 070-333 1433
--1 . .- - - - - - - - - - - - -. .

,

,'-t§/~"- - - - - - - - - - ,

,. Glöm inte bort att det går
att sätta in radannonser om ni Yill
sälJ'a "småsaker" Under "LOI)I)is"

Och NI, glöm inte att detta blad
faktiskt går ut lite öyerallt i
kommunen Yid yissa tillfällen, så
era annonser syns faktiskt äyen
utanför Ljustorp.

, - - - - - - - - - - - - - - - - - , ,-----------"-----------,

••

KOPE

S

Hemägg!!

~

B egagna d sJa
."[V b'In dare,
mindre modell för hobbybruk.

V

.. säljes, ev. hemkörning
tel 070 - 677 77 63 el. 060 - 840 48
~~~~~~~~~~~~~~~I
kan ordnas om så önskas.

Lägenheter lediga i
Mellberg, Ljustorp!
2 RaK i parhus
i hyreshus:
1 RoK
Rum med kokvrå

Vill ni vara med och skriva i
bladet kan ni även faxa till
mig
eller maila.
Faxen är 060-823 23 men
då måste ni först slå en signal
för jag har den inte alltid på.
Mail adressen är:

Marlene Eriksson
81166

I ,----------,
DU som är intresserad av att
lära Dig teckenspråk hör av
dig, för det finns flera intres
serade för att en kurs kan bli
av här i Ljustorp.
Ring Marianne Persson,
82323.
Som bara förmedlar vidare

Jan-Ove Nilsson
575088
070 - 261 32 14

1!!!0rkom@nzaiLbip. net

I
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Torp till salu i
~~~ IJ
Tilldelas
tJ
Ljustorp!
~
ALLA
•
~~~~~pligt studiercir
"'Boyta ca 100 m2
eJ
våra
tJ
"'Tomt 3000 m2
.-/
IJ
t1
"'Stort dubbelgarage ca 60 m2 II annonsabonnenter för CI
"'Huset omspönat, samt nya
t:J
i år.
IJ
RÖDA KORSET
g
fönster 98 - 99
11 NI'
b"
t
tJ il
IJ
Inne ar en s or tJ ~l BLOMSTERFONDEN ~
Säljes till högstbjudande
~~
PG 56 96 55 - 4
~
Ring
~ trygghet för "bladets"
Ir
Ii
Tel 823 64
Ullrik eller Jessica 823 44
SJ
överlevnad.
tJ i '
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BIBLIOTEKET HAR ÖPPET MÅNDAG OCH ONSDAG 17.00 - 19.00
tel 821 47

BOK-TIPS FRÅN STINA
APRIL- MAJ

iii

l'

Jeffery Archer

Fula fiskar

en brokig samling fula
fiskar, färggranna och farliga

Jili Jiang

Flicka med den röda halsduken

Jili är 12 år när kultur
revolutionen börjar

Terry Goodkind

Sanningens svä rd

en berättelse om en magisk
värld som speglar vår egen

' l "T":I "T:: T :'1 :::1 :':':1'::':1:: :i ::1::1::: :1:::1:: ::1::1 :::::1: :::i ::::[ :::1' :'1 ::1 :::'1::1:::1':: :1 ::1 :':[: :[:: 1:':::[:::::1'::'::1:
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Fritidsgården!!
Vi hade en liten föräldraträff i fredags (17:e) 7 tappra dök upp och vi
smaskade på semlor (informationen kan ha varit lite bristfällig, det
ber vi om ursäkt för)
Hur som helst kom vi på en massa kuliga grejor vi ska göra med
barnen, ex bowla, "levande" discon (ett band som spelar
alltså), bio (film på Bygdegården), even resa ex Furuvik,
Junsele eller liknande.
Ni som kan vara intresserad av att vara med på bia. dessa
aktiviteter hör av ER. FORnl Det kan bli redan i vår.
Ni som har mail adress, skicka via den så att jag kan skicka
framtida meddelande till er via E-post. Då kan man vara säker på att
alla (nja nästan alla i alla fall) får fram ev meddelanden.
Marianne Persson
823 23
kassör
bjorkom@mail.bip.net ,:~.sP~!ll;~

Anneli Engman, ordf.
Anna-Karin Wallgren, sekr

820 95
831 55

I

c

~• • • • •(I'-4I•••••· . "•••iIf••••••••••••••
::

::~
::
..

Hobbyodiare se hit!!!!!!!!

::

BINADAN

::

NPK 6-3-12 + mikro

::
..

Gödning för potatis och andra rotfrukter
KRAV - märkt, pelleterat hönsgödsel

••

Ger högre avkastning och bättre kvalitet

....
..

.
..
::
::
.

fl

••

• Säljes i 25kg/säck via Tunbodarnas Ekologiska odling, •
::
tel 840 48, 070 - 677 77 63
::

••••••••••••••••••••.•••••• •••••
"

~---------,

~

- Pappa, kan inte
vi köpa en elefant?
- Nej, de är så dyra att
föda upp.
- Men, kan vi inte ta en
sån där som det är
förbjudet att mata.

,~

"'r)-----~

~I,

-; Vill NI ringa "" \
billigare???
Ring Mig!!!
Marianne Persson
823 23, 824 23
070-54 824 99

.

Grattis på iödelsedagen
Fru Engman
önskar
Familjen på Moria

,.

Ljustorps RödaKors - il1for111ation
Årsmöte hölls den 20 februari i församlingshemmet. Kretsen firade samtidigt 60-årsjubileum,
till jubileet återkommer vi vid ett senare tillfålle.
Det välbesökta mötet, med förhandlingar, god förtäring och lotterier, inramades av sång och
musik. Det var Lennart Tjämberg och Bruno Wiklund som med sin glada musik "lyfte"oss
alla. Mycket uppskattat.
Vid mötet beslöts bl.a.att vi även i år ska:
· Ge ekonomiskt bidrag till de elever som åker på RK-läger.
· Bekosta Förstahjälpenutbildning för åk. 6.
Ljustorps kretsen av RödaKorset vill genom sitt arbete verka både på det lokala planet och
med intemationellt bistånd.
Det lokala arbetet består närmast, i tiden, av
Barnolycksfallskurs Steg 2 Lördag den 1 april
· Första hjälpenutbildning för vuxna Lördag den 8 april (anmälan till Lillian tel. 83015)
Den insamlingsverksamhet vi bedriver, för att kunna finansiera vår lokala verksamhet samt
skicka iväg pengar till intemationellt bistånd, sker efter följande motto:
ATT vÅRA AKTIVITETER SKA FÖRENA NYTTA MED NÖJE ..
Vi vill under trevliga fonner samla in så mycket pengar som möjligt. Nyligen har vi haft ett
mycket uppskattat Musikcafe som inbringade nära 5000 kr. Ett stort tack till vår publik och
till alla glada givare av musik, lotterivinster och tårtor.
Behållningen skickas till Mocambiqe.
Vi skall upprepa fjolårets succe den 19 augusti. Då spelar Medwind upp till Surströmmingsdansen.

Babypakets "sömnad"pågår
ständigt.
En sygrupp samlas torsdagar,
.ämna veckor under våren. Vi
låller till i bygdegården. En hel del
arbete pågår i hemmen. Du är
vannt välkommen att deltaga i vår
verksamhet. Vill Du veta mera,
kontakta Paula Tel: 82319
Vi skulle bli jätteglada om någon
lar en symaskin över.
Vi välkomnar nya medlemmar.
Avg: Enskild:150 kr. Familj:210 kr
Nyligen hade vi gratiskurs i Första
hjälpen för medlemmar. Genom Ditt
tn1edlemskap ger Du stöd i samhället
enligt nedanstående principer.
!Kontakta Paula Tel: 82319

Blomsterfonden fönnedlar minnes 
och hyllningsadresser. Pengama går till
vår besöksverksamhet och till
catastrofujälp. Besöksombud är
Gunvor och Olle Åsen.
Ombud för blomsterfonden är:
Elisabeth (Bitte) Edström Tel:82364
Postgiro 56 96 55 - 4

Styrelsen består av:
Birgit Bergfors, ordförande
Kerstin Berge, Vivanne FröIander,
Paula Höglund, Maivor Persson,
Inga-May Perälä, lillian Pihlström,
Gudrun Sjödin, Freja Tjämberg
och Ulla - Britt Ulander

RÖDA KORSETS GRUNDPRINCIPER
HUMANITET * OPARTISKHET * NEUTRALITET * SJÄLVSTÄNDIGHET
FRIVILLIGHET * ENHET * UNIVERSIALlTET

Hej snälla Ni.. .
som vet med er att ni tänker vara
medlem i Ljustorps Byutveckling
under år 2000, men inte har be
talat än. Gör det så snart ni kan.
Tack på förhand

.:1

TRO PÅ DIG SJÄLV..
En sann egoist är som tuppen som tror
att solen har gått upp bara för att höra
honom gala.

Några utdrag ur verkliga trafikskade
anmälningar där föraren försöker sam
manfatta händelsen med egna ord..
Jag körde ut på vägen, tog en titt på min svär
mor, och körde över vägrenen.
Jag hade kört i 40 år när jag somnade bakom
ratten och orsakade en ol)'cJ,;a.
För att undvilm att träffa kofångaren på bilen
framför, körde jag på fotgängaren.
Jag kastades ur bilen när den lämnade vägen.
Jag blev senare funnen i ett dike av några fritt
strövande kor.
Telefonstolpen närmade sig. Jag f6rsökte väja
ur dess väg när den träffade fronten på min
bil.

Ett stort tack till våra tappra skidtränare,
på Bamseskidskolan och övrig träning. Ni
är verkligen värda den extra ros som delas
ut i detta nummer.

så skulle det inte
Vore det inte för er
finnas så pass många duktiga skidåkar
barn och ungdomar i Ljustorp.
Men inför nästa säsong kan jag påpeka att
det finns gott om plats i spåren så kom
gärna och var med. Barnen har i år åkt så
bra, och fått så fina medaljer och pokaler
(pryder verkligen sin plats i prishyllan)
..
Det ÄR kul att åka skidor

Marianne
Finns det inte något som ni ute i stugorna skulle vilja att
det skulle kunna hända i Ljustorp?
Nånting ni saknar, företagsideer..
badhus, snowboard-backe
ja vad tycker DU?
Någon händelse som skulle vara lämplig att utföra här
marknad, bilrally, tivoli
ja vad tycker DU?
Maila eller skriv
Vill ni vara anonym är det helt ok
bjorkom@mail.bip.net
adress se första sidan

[RfiMGOBBEN]
Ramverksta'n Hässjö k:a

Inramningar 30% rabatt
Littografier, original av

jöran nyberg
Öppet:

~JOlr
- -

måndag - fredag 12- 19
lördag 10 - 13

Tel 060 - 430 20
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HELA KYRKAN
~Herbalife!
~
SJUNGER
Vill Du gå ner i vikt eller bara må bättre?
I LJUSTORPS KYRKA gHär finns produkter som kan fylla Dina behov.
Onsdag 12 april
~ Har själv blivit av med en hel del onödiga kilon och !i
kl. 19.00
~ mår bättre än någonsin.
~

t

gt

~ R·
.

Ljustorps Kyrko- och
Hembygdskör med
Lövbergarna inbjuder till
svängig allsångskväll.

..
&
~

~ Marianne

~

~ 060-823

~

Persson, fristående Herbalife-distributör
23, 824 23, 070-54 824 99

~~~~~~~~~~~~~&~~~~~~
Finns DU
som är intresserad av Bygdegårdens framtid?
Kan du tänka Dig att hjälpa bygden att behålla "gården"
Ta kontakt med någon ur bygdegårdsgruppen:

Kaffe och smörgås i
Församlingshemmet
efteråt.

Kom och sjung.
VÄLKOMNA!!
........

~

r
.
mg fl··
or maormatIon

--1

Erland Nordström
823 19
Elvy Dahlin
58 1098
Malin Wiksell
822 28
Christer Nyman
821 88
Ulrik Åhlin
820 96
Inger Andersson
82074
Lena Gröning 82038
Kjell
Forsström
83051
Kjell Smedman 840 16
L..-.:..-----------=-------15
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Öronskydd?
Praktisk fyllning!
Om skumgummiskydden på i Vid tillverkning av
hörlurarna går sönder, kan
I gossedjur, är gamla
man göra nya aven bit tjock
lnylonstrumpor bra
skumplast. Klipp till två
I
runda bitar, klipp hål i dem I att ha som stopp
ning. Det blir inte
och trä plasten över lurarna.
Mycket sköna och slitstarka.
II

II

III

Den lilla gumman plockade
blommor vid järnvägsstationen
när polisen kom rusande.
- Vad tar ni er till människa?
- Det står ju i reklamen att man
ska utnyttja SJ:s rabatter!

knöligt och är lätt

:':S= k=Y=d= d=·~:f=ö=~= ~=o=t=e=n= .

a_t_t_tv~å_'t_ta_._--,. ~~:~t;~j~1~t]~~~;~~~
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Det går att sy skoskydd av ga
lonväv i olika storlekar, med
ett hänge i kanten och resår
runt (modell duschrnössa)
Ha dom lättillgängliga i hallen
så kan stora som små dra på
sig dom när man bara ska in
fram och tillbaka. Typ att
barnen ska in på toa.

(
"

~

__

den i mitten.
~~~~~~~~~~~~I
Självklart ska ni betala tele
räkningen före läkarräkningen. Doktorn kommer ju
i alla fall inte hem och
stänger av blodomloppet
-

-----------------1

Parkeringspengar..

finns aldrig till hands när
man behöver dem. Fäst en
liten barnbörs med nyckel
ring på bilnyckeln, så är
chansen större att du har
några slantar nästa gång
Föräldrarna kommer hem
du ska parkera.
,-
-'-------, från BB med tvillingar, vilket
I

,
./

Den nervöse mannen vankar av

'-----------1

I möbelaffären:

Ni kan få köpa den här
,,- Mm man Oell Jag har ett gemen- I soffan för halva katalog
") samt bankkonto.
I
priset!
- Ochodet fun~erar.bra? .
I - Fantastiskt! Vad I.ostar
Ja da, han salter m och Jag tar
katalogen?

l'

• •

I

-

ULl I

II

får fyra-årige Bo att utbrista:
- Nu är det nog bäst att ni sät
ter igång att ringa runt, f"ör
jag tror att det blir svårare
att bli av med de här än med
kattungarna.
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Den 11:e mars gick skotertåget till Roten for andra året i rad. Ett trettitiotal personer
slöt upp trots att andra fisketävlingar gick av stapeln i närheten. Det något magra
resultatet av ett febrilt letande efter sjöns fiskar blev 1 (!) liten fisk uppdragen aven
av dalen storfiskare. Men ingen tyckte nog att avsaknaden av fisk i större mängder
spelade någon roll när såssolen sken och korvarna åts i trevligt sällskap. Byalaget
hoppas kunna göra denna sammankomst till ett årligt återkommande inslag.
Styrelsen

a

a

GLAD

PÅSK

iillllllllllllllllllR

DWW

lIIl11lllllHlllIlU

wmn

!Jr~~~]
~~~l!
De nya fina skåpen är nu
SKINNEN

uppsatta och stugan börjar anta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ en mycket komplett form.
Väldans fint det blev, har vi hört från flera håll, så nu hoppas vi naturligtvis att
stugan får behålla sitt nuvarande utseende i all framtid, förutom vissa forbättringar
f6rståss
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Inget h.ar..rapporterats in for detta nummer, VI vantar och ser
.
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Jnget har rapporterats in denna gång.
Väntar med spänning på nästa nummer.
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As _LAGFORS BYALAG

unde~

Intet nytt
solen för otillfållet,
men den som vantar pa nat
gott
.
Vi hörs nästa nummer
T{{a

"llij
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Nu är våren här, för dag och natt är
lika långa, enligt gamla sägen ska
björnarna vakna nu.

I

Under vinterhalvåret händer det inte
mycket, här i BredsjönJSlättmon
förutom skidtävlingen, byaföreningen
ligger i dvala och väntar på vårsolen.

Några huskurer att prova

HUSKURER
Håravfall:
Smeta i hårbotten med en blandning
av riven rå lök och fotogen. Låt
blandningen sitta på över natten och
tvätta av det följande dag.
Gikt:
Gikt kan lindras med att smörja in
lederna med matolja. Olivolja
rekommenderas särskilt.
Åksjuka:
Sätt ett plåster på naveln så går
åksjukan över. Det låter konstigt men
det sägas att det hjälper.
Magsjuka:
Tag fem vitpeppar korn i
förebyggande syfte till magsjuka.
Det brukar hindra att magsjukan
bryter ut bara man tar det i tid.

HUSKURER
Skoskav:
När du har fått skoskav kan du
knäcka ett par ägg och peta loss
hinnan närmast skalet. Lägg dessa
över skavsåret och du ska se att såret
är läkt över natten.
Njursten:
Tvätta rent ett ägg. Lägg ägget i ett
glas, pressa saften ur en citron över
ägget. Ägget ska vara täkt av saften.
Låt detta stå i kylskåpet tills skalet på
ägget är upplöst.
Tag en matsked och lyft bort ägg
gulan så det bara blir citronsaften och
upplösta skalet kvar. Nu ska du
dricka det som är kvar i glaset.
Upprepa detta några dagar så ska du
se att besvären med njursten är borta.
Det låter otroligt men det fungerar.

Red: Stefan Andersson
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Är Ni några som ska ut på "tur",
vill åka tillsammans och
kanske ska en bit.

Hör med Lage!
Sjöströms Åkeri i Lagfors,
som erbjuder 19 platser i sin buss
Mycket lämplig för större sällskap,
föreningar,
idrottsgäng och liknande.

Välkommen att
ringa för prisuppgift
Lage Sjöström
060 - 810 25
070 - 325 76 90

REFLEKTIONER EFTER SPELMANS
STÄMMAN PÅ BYGDEGÅRDEN DEN
27 FEBRUARI.
Det börjar bli lite aven tradition att filoso
fera över erfarenheterna från musikantkvällari
spelmansstämma från min sida. Den här
gången känner vi oss ganska nöjda med ar
rangemanget, med en hyfsad uppslutning av
publik och spelmän- Ekonomiskt gick det ihop.
Stämningen bland spelmän och publik var
hög, vad man kunde se.
Årets nya grepp var "Gehörsorkestern" som
Göran Svelander bitvis lyckades leda i önskad
riktning. En kul grej.
Av publikreaktionerna att döma är det tydli
gen viktigt att få rätt balans mellan folkmusik
och populärmusik, en sak att lägga på minnet
inför kommande arrangemang.
Programkommitten har den här gången be
stått av Göran Svelander, Bo Bjurström och
undertecknad. Vi ska ta nya tag inför spel
mansstämman, eller vad vi kommer att kalla
den för, den 15 juli på Björkängen.
Till sist: Ett stort tack till Ella, Kjell och
Gudrun, Björn och Inger, Erland m.fl. för Era
insatser så att ingen skulle behöva gå svulten
från stämman.

Lennart?JärnGerg
ARSMÖTEN INOM KORT.
Ljustorps Byutveckling

9 april

Bygdegården

Distributionslista för Ljustorps-bladet
Vet ni med er att ni blivit utan något nr. av tidningen, ring eran "utkörare" enl nedan.
Slättmon, Västansjön, Bredsjön,
Lagfors bruksgatan, Lagfors

Stefan Andersson

84580

Lagfors (inkJ ÅS & P-hemmet),
Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Jällvik, Mellberg

Lennart Tjärnberg

82405

Kyrkberget, Höglandsvägen, Prästsvedjan

Erland Nordström

82319

Mellberg, Öppomsvägen, Hamrevägen,
Skäljom, Lögdö, Ribodarna

Elvy Dahlin

581098

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen

Hasse Bouvin

83080

Åsäng, mot Viksjögränsen

Börje Albertsson

84044
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Lokal utveckling
som tillväxtfaktor
Johnny Torvåldsson, Sörberge
Iniressellirening och Andras Larsson
H!ssjö _byo.lag ut!ilgs att ddta ~'riJ O~bLld töt
~ya.13,c:n vidd~n

av I1ins~tyrel.!.cn och kommum;n
~emengmt arnngcr.ldcutbildni!\8Ud ~tdjl1p'3.d EU
kUI1l~bp.',

.

-

,

.

Nu går vi Vidare och utv~cldar våra

praj~k.tid~at·
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TIMRA KOMMUN

"BRAINSTORM"
Om Ljustorp
Vad ska vi med alla milionerna till????

Kom
Tisdag 28 mars kl. 18.00 - 21.00
Bygdegården
Det lönar sig
att åka till

Bättre kök och badrum!
Vi är återfb"rsäijare fb"r ACB Kök och Bad, Norra Sveriges
största tillverkare av köks- och badrumsinredningm:
Vi tillverkar även speciallösningar.
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Skillnaden mellan tanter och tjejer
Ni tror kanske att det har med ålder att göra. Det har det inte. För det finns nämligen tjejer
som är 85 och tanter som är 15. Konstigare är det inte. Det beror helt enkelt på hur man är.
Någon har sagt att kvinnor som kallar sig tjejer alltid är minst 40. Det skulle såvitt jag för
står betyda att gamla käringar hurtfriskt kallar sig för tanter bara för att lura i folk att de
minsann är mycket yngre än de är. Så är det inte alls i verkligheten.
Tjejer är kvinnor i alla åldrar som inte stelnat i konventiner och rädsla. Som inte accepterar
fOrtryck och begränsningar. Tanter är drottning Elizabeth av England och Karin Söder i en
och samma person. Tjejer är Katherine Hepburn. Golda Meir och Dolly Parton i ett.
Tanter tar aldrig några risker. Tjejer lever efter valspråket "Kvinnor som söker jämställdhet
med männen saknar framåtande". Tanter ger upp och hulkar och piper att det där kan väl
inte lilla jag. Tjejer är envisa och försöker igen. Särskilt om det är svårt. Alltid kan man lära
sig något nytt. "Med frisk aptit på nästa skit" säger tjejer.
Tanter sladdrar och moraliserar samtidigt. Tjejer skvallrar så att det skvätter om det. Utan
att skämmas. Hi, Hi. Fröjd och gamman. Fräsigt värre, va? Tanter kan inte längre skratta
och slå sig på knäna. Tjejer kan fnissa och garva som när de var 10 - fastän de är 100.
Tanter är alltid så förfärligt lagoma. Tjejer bär gult och skärt och lila och struntar i hålet på
strumpan. Tanter tvångsstädar. Tjejer blåser bort damm när det ska komma främmande och
städar enbart för nöjes skull när andan faller på.
Tanter deklarerar aldrig själva. Tjejer låter gärna män öppna dörren åt dem, tända deras ci
garetter och dra ut stolen åt dem. Men de låter aldrig män placera deras pengar eller köra
deras bilar.
Tanter tänker alltid på hur de tar sig ut. De vet ju aldrig om de träffar någon på bussen som
de känner. Tjejer vågar se sig i spegeln och blinka skälmskt mot rynkor och grå strån och en
och annan ungdomsfinne.
Tanter mellan 20 och 100 har inte roligt.
Tjejer har oftast jättekul.
Tanter är tjatiga. Särskilt om yllebyxor på vuxna döttrar. Tjejer kan skoja på struntsaker
och verkliga problem när det drar ihop sig till bråk. Tjejer är något att hålla i handen när
åskan går. Tanter är det bäst att lämna hemma. Tjejer tycker att tjejmiddagar är något av
det trevligaste som finns. Tanter säger: "Usch så trist, bara damer på bjudningen". Tanter är
tråkiga, saknar humor och sinne för practical jokes.
Tanter blir bittra och elaka och ogina när de surat sig igenom ett helt liv och ständigt skyllt
på andra för att de aldrig fickchansen att göra något av sina liv. Tjejer dör aldrig nyfikna. De
ångrar aldrig något de gjort. Bara det som de aldrig hann med.
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Sista älgjakts dagen
F ör tio år sedan
Det är underligt vad som kan hända under älgjakten,
Sista dagen på älgjakten var en dag som alla önskar sig, lite snö och någon grad kallt,
hög och klar luft, bra väder för jägarna men inget bra väder för att jaga, man kan bara tänka
sig hur långt en älg kunde höra.
Vi samlades vid våran jaktstuga, dricker en kopp kaffe och bestämmer vilket område vi ska
jaga på, en del av oss vill avsluta med ett litet område och en del vill avsluta med ett stort
område, det blev det stora området parkaberget som ligger norr om mjösjön.
Lottningen av passen föll så att Nisse och jag fick passena längst bort vi skulle sitta nästan
mitt uppe på porkaberget, två av dom säkraste passena, men skulle vi skrämma alla djur när vi
gick dit?
Det är inte lätt att smyga till ett pass när det är snö med skare, efter ca tjugo minuter som det
tar att gå till första passet som Nisse skulle sitta vid såg vi
att det var bra med färska älgspår. Vi pratar om att det är rätt farligt som vi sitter, om oturen
är framme kan man skjuta på varandra,
Vi bestämmer vilka skjutriktningar som var förbjudna för vi sitter bara ca 170 meter från
varandra.
Jag fortsätter till mitt pass och ropar till hundföraren att jag är på plats.
Efter 15 minuter tar Nalle Gakthunden) upp alldeles intill mig, det är så nära att jag hör älgen
när den springer i björksnåren,
men det går ifrån mig, den har säker hört oss när vi gick till passet.
Paul sitter väldigt bra till och jag väntar att det ska smälla, men som alltid blir man aldrig
klok på hur älgarna ska gå eller ta vägen.
Hunden tystnar och det enda man hör är när det knäpper i kvistarna när dom första
solstrålarna kommer fram över bergen.
Plötsligt hör jag en älg som springer på myren nedanför mig,
75 meter bort men det är skog i mellan oss, jag hör att det är tjur för det slår i hornkronan av
kvistarna, första tanken var, att man alltid ska sätta sig fe!.
Hundföraren kommer och jag bjuder på en kopp kaffe, berättar vad som har hänt.
Vi sitter och väntar på att Nalle ska komma tillbaka,
När Nalle äntligen kom fortsatte hundföraren mot dom andra passkyttarna
Satt och tänkte vilken dag det blev.
En underbar morgon med solsken, har fått hört både hund och älg, då känns livet underbart.
Då river både Nalle & Lukas i och det blir först ståndskall i 20 minuter,
jag förstår hur hundföraren försöker att smyga sig fram, men smyga på ett ståndskall när det
är snö och skare det måste vara hopplöst, så han skrämmer låss älgen och det kommer i
gångstånd mot Nisse och mig, finns det något så underbart för en passkytt,
Gångståndet kommer närmare och närmare, nu ser jag benen på älgen undrar varför inte Nisse
skjuter, tycker han att det är för långt?
15 meter till så får jag en öppning, jag ser var hundarna är så jag är skjutklar och älgen kliver
fram i öppningen, jag skjuter, hör samtidigt att Nisse skjuter, älgen ramlar ihop direkt men
ligger och slår med huvudet,
då ser jag att det är ett större tjur med någorlunda hornkrona, jaha då gick jag miste om den
hornkronan tänkte jag(har ingen större trofe tidigare) för Nisse hann skjuta före mig.
Gick fram till älgen för att ge nåda- skottet, då slår han låss en skoveln mot marken.
Samtidigt kom hundförarna och retades med att Nisse hade skjutit före mig, jag frågade Nisse
vart på älgen han hade skjutit, fick till svar "på älgen"
Frågan blev besvarad när vi hade transporterat hem älgen och böljat flå den,
för det fanns bara ett kulhål och det var från mitt håll, det var synd att han skulle slå loss ena
skovel på hornkronan, men vilket minne man fick av årets sista älgjakt.
Stefan Andersson

