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ALLMAN INFORMATION
STOPP OCH UTSKICK

Nr3

3 maj

26 maj

Nr4

5 juli

26 juli

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

Medlemsavgifter för år 2002
Enskild
50:
Familj, företag, förening
75:
Insatsmedlem betalar 100:-, vilket är en engångssumma, + att den är personlig,; sen
även årlig medlemsavgift.
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 nummer.
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, men ldinner ni någon "emigrant" som skulle
va ra intresserad så tipsa gä (·na.

Föreningens Postgiro

ANNONSKOSTNADER för 2002

86 11 24 - 6
IJN-TERNET..
Lj ustorps hemsida:

I

http://www.geocities.com/Yosemite/
Rapids/6009

Tips om ändringar och länkar, hör av dig till: I
Lena Liljemark, 822 22
I e-mail: lovberg@algonet.se

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

Pris:
HelA4
1/2 A4
1/4 A4
Radannons

exkl. moms
600:
300:
150:
32:

~

inkl. moms
750:
375:
187:50

40:

~~

ANNONSABONNEMAIVGSKOSTNADER
Hej A4
1/2 A4
1/4 A4

Radannons

2.400:1.200:600:128:-

CC2«m~

3.000:
1.500:
750:
160:

~=s>

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
Hej A4
1/2 A4
1/4 A4

I

L,
il

2.000:
1.000:
500:

2.500:
1.250:
625:

ADRESSEN TILL "RED":
J\1arianne Persson
BjöJ"lwm 3154, 860 33 BERGEFORSEN
bjorkom@mail.bip.net
060 - 82323,82423, 070 - 5482499.
FAX 060 - 823 23 (RING FÖREl)
HIT SKICKAR mALLT ID VILL HA MED I TIDNINGEN.............
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Kallelse till Årsstämma

Ljustorps Byutveckling
e]konOJOnlL§]k ifÖlJFenLng

Söndagen den 14 april
plats //Bygdegården Ljustorp//

Kl. 13.00 •

Underhållning

Boogiebrudarna

"ELSA"

och Ljustorps ungdomar
underhåller med sång och musik
• Vi bjuder på Kaffe

OCll

macka

Kl. 14.00 • Årsmötesförhandlingar
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman och kan skickas till
ordf. Erland Nordström Lövberg 3630, 86033 Bergeforsen.
Förslag som kan underlätta för valberedningen kan lämnas till Kjell Sjödjn tfu 82031, Marit
Abrahamsson tfu 82308, eller Per Malmsberg tfu 82337
Välkommen
Styrelsen
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NORRLAND AB

TA KSKJUTPOR TAR
VIKPORTAR
MONTAGE
SERVICE

NORRLAND AB

Movägen 1
860 33 Bergeforsen

Tele:
Fax:
Mail:
Hemsida :
Mobil Leif:
Mobil Per:

060-81 000
060-81 111
info@eabnorrland.se
www.eabnorrland.se
070-664 85 09
070-68790 09
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Lokala Skolstyrelsen

Hotell Laxen
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ViII påminna om den komman
de vårloppisen på Ljustorps
skola. Under maj månad är den
tänkt att hållas. Datum ej fast
ställt. Kom ihåg den här dagen
inför vårstädningen och håll ut
kik på bygdens anslagstavlor.

~"

~-:':':-""':f
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Äta ute?
\(\
Du behöver inte åka så långt!
Dagens rätt serveras 9.00 - 14.00
Restaurangen öppen vardagar 11.00 - 20.00
Helger endast bokning
Ät i en lugn och stilfull miljö.
Med fullständiga rättigheter.
:Mot uppvisande av medlemsbevis i Ljustorps Byutveckling
bjuder vi på dessert (glass m hjortronsylt) efter maten

..

STROMFISKET

DELTAFISKET

Fixa upp en glad lax!!! !
Fisket sta rtar 1 maj
Välj vart Du vill fiska, zon 1, 2 eller 3.
Zon 1 och 2, bokas endast på sportfiskekontoret:

Under föräldramötet i februari
kom Timrås bamombudsman
Björn Hoffman på besök. Väl
digt inspirerande berättade han
om sitt arbete, och om manliga
nätverk. Vi i kommunen kan
vara stolta över att Timrå är
först i landet med en bamom
budsmall.
(och hoppas att Björns besök
inspirerar papporna i bygden
att starta en manlig föräldra
grupp)
Hälsningar lokala skolstyrelsen
gnl Liselott Forsberg

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

Ring för info.

~ltat1

Jdil1
O~a21

Butiken
med
de unika
presenterna

010~37fj '70

41

Tapetsera eller måla?
Alla typer av målnings
arbeten utföres.

Timrå Konsthantverkare

Vänd er med förtroende till
ortens målare

Köpmaugatan 23 i Timrå
060 - 58 06 19
Öppet: vard 10 - 18
IÖI"d 10 - 14
http://weIcome.to/hantverket
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Ljustorps Idrottsförening
Om Pimpeltävlingen
Tack till Er alla som kom till vår
pimpeltävling på Rödjesjön den
2/3.
I vuxenklassen vann Åke
Sjöström
och i barnklassen vann Benjamin
Wenglund.
Vinnare av mobiltelefonen blev
Sofi Eden.
Ungdomssektionen tackar Er och
våra sponsorer för en trevlig dag.
Behållningen av dagen går till
våra duktiga fotbollstjejer och
killar.
Ungdomssektionen
Anna-Carin Högstedt

Kallelse till Arsstämma
Ljustorps Tennisklubb ekonomiska förening
i LjLF;s klubblokal
söndagen den 14 april kl. 14.00.
Ärenden enligt stadgarna.
Styrelsen.

Jättemycket GRATTIS
till P - 12 laget
( födda -91 ) som vann
ICA - Cupen för
andra året i rad
Telefon Kansliet 060 82188 eller 070 2983184

Ljustorps IFs
Receptbok .....
finns att köpa på ICA och
Trädgården för 40:- .
Tack till alla som delat med sig
av sina recept till denna bok.
Anställningsnytt
Ljustorps IF har återigen
anställt en person och är mycket
glada att kunna presentera
honom på denna sida. Han heter
Mikael Koivuranta och kommer
inom kort att flytta till Mellberg.
Välkommen Micke.
Ordf. Christer Nyman

D

vAR !! ??
Ja, snart så är den här, vi har ju redan barbacke i
soliga lägen och det droppar från taken på
dagarna, snart mr vi väl höra om den första
tussilagon. Det går fort nu och snart börjar
fotbollssäsongen , den Il maj har a-laget sin
första hemmamatch.
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BYGDEGÅRDS SIDAN
Föreningsstämma.
Den 10/2  02 hölls den första ordinarie föreningsstämma i Ljustorps
Bygdegård ek. förening. I de val som där företogs och vid efterföljande
konstituerande styrelsemöte kom styrelsen att få följande utseende.
Styrelseordförande: Christer Nyman
Kassör: Ann-Britt Sandström
Sekreterare: UlfNilsson
Övriga ledamöter: Gunnar Höglund, Ulrik Ahlin.
Till styrelsesuppleanter utsågs Ann-Sofi Blom och Sture Stafverin.
Till föreningens revisorer valdes Arne Bergfors och Lennart Tjärnberg .
e. u. UlfNilsson

om 50 ARS JUBILEUMET
Lördagen den 23/3 -02firades Bygdegårdens 50-års jubileum
Ca. 130 personer samlades redan vid 17-tiden.
Kvällen började med underhållning av " Lövbergarna " som spelade
mycket 50-tals musik, vilket uppskattades av publiken.
Representanter från olika föreningar och Timrå Kommun uppvaktade med
blommor'mm och tal. Två inlevelsefulla tal hölls av bl.a.
Karl-Erik Lindgren och Kalle Forsström.
Därefter följde en mycket smaklig middag.
Kvällen avslutades med dans till ""Nils Thores ""orkester".
På söndagen den 24/4 fortsatte jubileumshelgen med en relativt välbesökt
spelmansstämma och intressant fotoutställning.
Sammanfattningsvis en i alla avseenden lyckadjubileumshelg.
En eloge till flickorna som ansvarade för mat och kaffe och skötte köksarbetet på
ett berömvärt sätt.
E. u. U({Nilsson
\Yl~D~@UiJi)UiJi)@lJi)
~~
OOW@~~[j'@]@lii)

Ljustorps Bygdegård ek. förening
Mellberg 3107
86033 Bergeforsen
Postgiro 17 65 03 - 1
BOKNINGSTELEFONER:
060 82186, 060 824 03 ,
07029 83 184
anläggning 070 34 00 117
Vaktmästare 070 28 83 147
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Timrå KOnlVUX

.........Bred band
.
Till Ditt telefonjack!!

Informerar om
Vårens och höstens kurser.
Välj mellan att läsa på dagtid, kvällstid, distans
eller bestäm dig för flexstudier 
- det nya sättet att studera!

~
Om vi vill ha bredband i Ljustorp är nog
detta enda sättet att få det.
Om Du ringer gratisnumret nedan och
anmäler Ditt INTRESSE, så märker dom
att vi vill utveckla oss även här.
OBS det är EJ bindande.
Ring Telia Kundservice Bredband _
020-222100

KOM OCH BLI INSPIRERAD TILL
VUXENUTBLIDNING DÄR DEN ÄR
SOMBÄSTI
Information: Åsa Westeriund, syv Timrå Komvux
Telefon: 060 - 57 10 63, 070 - 316 84 73
E-mail: asa.westerlund@timra.se

Vad kan Studiefrämjandet göra för Dig?
Vi skräddarsyr kurser och studiecirlclar
efter Dina egna önskelnål, inom de
nIest skiftande ämnen och olnråden!
Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst
obundna, och inriktar oss mycket nIot
natur, miljö och ungdomskultur.
Ett samarbete med oss utveclclar Dig,
Din förening och dess lnedlenlmar!

N ågra exempel på våra kurser och
studiecirklar idag:
-Jägarskola
-Kurser i hundkunskap
-Sportfiske
-Svampkurser, stenkurser, fågel kurser
- Förarbevis för snöskoter
-Och mycket, mycket mera!

I(ontakta oss för mer information!

Studiefrämjandet
.Adress: Storgatan 52 B, Sundsvall
Tel: 060-12 07 54, Fax: 060-21 21 09
E-post: sundsvall.2201 @sfr.se

Studie---
främjandet

'-----------------------------------7

Livets växlingar.

Jag var helt ung, dåjag uttogs från läroanstalten och skickades uppåt landet för
att uppehålla en ledigvarande tjänstbefattning.
Föga tänkte jag på livets skuggsidor och de missräkningar, som allsädes och
ibland envar äro tillfinnandes och än mindre att bli ögonvittne till några
tragedier, som fast mer att samla glada människor omkring mig och i fulla drag
njuta av livet.
Jag älskade sång och inom kOli hade jag en blandad kör på Olnkring fyrtio yra
ungdomar vid min sida.
Det var första maj och vi skulle upp på en liten bergskulle för att vid den
flanunande maj-eld hälsa våren "välkommen till vår bygd igen"
Mycket folk hade samlats omkring den mitt ilme i socknen belägna bergskulle,
från vilken vi skulle låta våra sånger förklinga, för att avhöra dessa och stolt stod
jag där mitt ibland mina sångare, vilka städse riktade sina blickar på min
stämgaffel, som tjänstgjorde som taktpinne.
Vid ett litet uppehåll framträdde till mig ur folkhopen en ståtlig flicka, bärande
på sin anD ett några år gammalt banl och yttrade till mig ungefär följande:
Ursäkta, herr sångförare, jag har lite otalt med en av era sångare och jag tänkte
just nu få säga ett par ord. Ilman jag hann avvara vände hon mig ryggen och gick
bort till en av mina bästa tenorsångare och fortfor
" Du vet vem som är fader till detta bam, du har visserligen svurit dig fri, men
inför den allvetande guden och mig är du en menedare; det oaktad kOlmner jag
nu, märk väl för sista gången och anhåller att du räddar mig från vanäran;
jag vill förlåta dig allt, blott du vidgår ditt faderskap och låter mig få bli din
hustru, som du så otaligt många gånger förut lovat mig", och tårama runno
strida utför den vackra flickans kinder.
En dödstystnad och en allmän förstämning syntes bemäktiga sig alla; endast ett
och annat utrop: "Tag henne, du är skyldig därtill", kom ur folkhopen och störde
tystnaden. Men ynglingen drog sig tillbaka och försvann.

B

Sen dess har nu många år sVlLlmit hän, ynglingens fader skrev på en
borgensförbindelse och gården och hemmet gick åt. På exekutivauktion
inropades gården och hemmet av den tröstlösa flickan, som vi här ovan lärt
känna, ty hon var till myndig ålder konunen och en liten fönnögenhet efter sina
avlidna föräldrar.
Hon skaffade sig drängar och pigor och hemmanet sköttes som vanligt, men
heimes fonle älskare och bedragare tilläts inte ens en drängplats på sitt förra
hem, oaktad enträgna böner så väl därom, som om att få bli hennes lilla och
snälla gubbe.
På en ångbåtstur, för inte så många år sedan, sammanträffade jag med henne och
ödet fogade det så, att hennes forne älskare, nu en äkta bustyp, även hade
kommit med på resan.
Hon såg glad och välmående ut och vi slogo oss ned på en soffa och språkade
om ett och varje. Medan vi satt där kom en "slusk" gående förbi oss.
Där är han, viskade hon till mig och pekade på "slusken".
"vilken han?" sade jag. "Eder förnämste tenors ångare, vet jag" , svarades.
Hon vinkade honom till sig, gav honom ett mynt och sade: Du är kanske
hungrig, gå därför ned i salongen och köp dig lite mat". Han tog myntet
tacksamt och gick sin väg och jag säg hur ett par stora tårar rullade nedför hans
magra kinder. Hon märkte också detta och sade: "Vi har nu bytt roller och jag
har s31mingen att säga ingenting förlorat därpå".

Stefan Andersson
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}1.nitas Jfundvård
Trimning, klippning
och tillbehör och godis
Hund, katt, gnagare, fågel och fisk
Prisex.
Ren Pellets, Svenskt foder for gnagare, 25:-/kg
alt. 5 kg = 100:
Undulatfröblandning 24:-/kg
Solrosfrön, vit
Papegojblandning 40:-/kg
Lite fiskfoder, Tubefix, Mygglarver ex

Konlmer till LjUst01P
Måndag 22 april kl. 14.00 - 18.00 finns
ABF på Ljustorps Bygdegård.
Välkommen att prata studier,
ideer mm.

Hu Juljoder
Spol"tsmall's Pride, am. helfoder 18 kg, från 315:

Välkomnal

Katt/oder
Cat Cafe 6,3 kg, 240:-, vetednärkvalitet
Även andra amerikanska sorter

Vi bjuder på fika.

Slzampo
Cardinal seden + andra sorter

ABF Sundsvallsorten
Sundsvallskontoret
64 Jo 60
Fax
17 10 20
Timråkontoret
58 0466
Fax
572543
e-mail: abf@sundsvall.abf.se
ABF:s hemsida www.sundsvalI.abf.se
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Ginseng - bra för leder, ger extra energi,
ökar motståndskraften mm
KORTLEK: häst, hund, katt (52 olika bilder)
Öppettider: Alla dagar 13.00 - 19.00
Telefontid: FI"ån kl. 11.00
Duvvägen 3, 861 34 Tinll"å
Tel 060-57 59 18,070-333 1433
----1

. . . .- - - - - - - - - - - - -. . . . .
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DA GENS ROS.
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RODA KORSET
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.
[i BLO~1STERFONDEN
]
Elever och personal Vill
PG 569655 _4 i
;:~:~l är 060-823 23 ~
ge dagens ros till
i
Tel 823 64
:~
men slå en signal först
&J Margareta Thunströl11 fJ L=,=,=,~,=,=,=,~,=.=,=,=,~.,~,=,=,=,=,~J
Mail adressen är:
eJ ~
som en gång i
~ eJ Ska Ni bygga nåt till våren/
bjorkom@mail.bip.net!~ nlånaden tar en10t ~~ so.mmare.~? Utan ritningar?

~IPS:

(

o
d I)
pa ex en u {
Lägg duken i en plastpåse
i frysen eller kyl ner
fläcken med isbitar i en

cJfearll1

plastpåse. Peta sedan bort
stearin bitarna. Använd
perkloretylen om det
finns någon fläck kvar.

Perkloretylen:
Löser fett

Tuggummi
Se tipset på stearin.

I:

g

:i
1#

r---

if

~

°

elever pa
tJ
henlbygdsgården.
~
1#
CJt:JCJt1CitJt:JtJCJt:JtJCJt:JCitJfJ

RlIlg Mananne
823 23, 824 23

L-

~

.-------~~,~ . .:;p;
.••••••.: /
En oljebmnd::::qiJ"'
Ett jättefång rosor till
uppstod i Texas.
'0../:L/
LJ' ustorps I.F:s
Ortens b.-andbil var snabbt
festarrangörer, för det
1 ' 9 på plats - och körde rakt in
. . . 1\. i branden, varvid den
utomordentligt fina genom- ~\>
slocknade. För denna modiga

fo"randet •av BygdegaO
= = lodens
50-års fest i lördags (23 mars)
Festen var för övrigt väldigt
trevlig och väl planerad.
o
Sa en eloge till alla övriga som
=
också medverkat i planeringen.
En gäst!

och lyckade insats gav
oljemagnaten brandkaptenen
en stor belöning.
- Vad ska ni så använda
belöningen till?
-Först och främst ska vi
köpa nya bromsar till den
gamla brandbilen!!

BIBLIOTEKET HAR ÖPPET l\1ANDAG OCH ONSDAG 17.00 -19.00
Tel 821 47

BOK-TIPS FRÅN STINA
APRIL - MAJ
Elizabeth Grayson

Solens avbild

hur ska hon finna sin son? Om hon Iyckas
Iwmmer han att vilja veta av henne?

Ian McEwan

Amsterdam

en underhållande samtidssatir med inslag av
svart humor

Ulla-Lena Lundberg

~1arsipansoldaten trots grymhet och lidande blir kriget för

sönerna Kummel ett sätt att frigöra sig från
familjens omfamning

Ett gäng glada bandygrabbar,
vinnare av bjudningsmatcherna i
Härnösand 2 mars.
Tobias l\loberg, Kim Stafverin
l\1arcus Moberg, Robin Grundberg,
Simon Höglund och Robin \Vallin
~.i.eM.:,;~
('cc

.

,
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KYRKIS!
Vi som här har kul på kyrkis är:
Från vänster Lotta Lindgren med
Edvin och Linnea
Karin som vikarierande ledare och
Elin Rönngren.
Alla fick naturligtvis inte plats på
denna bild. Vi välkomnar fler barn
och föräldrar till våra träffar.
Alla hjärtligt välkomna!!!

KALENDERN! !
Kom gärna med inslag.
datum

6.4

kl

aktivitet

arrangör

plats

10 - 14

Angeltävling

BI"edsj ön/Slättm on byal.

Bredsjön

8.4

17 - 19

Komvux informerar

Timrå komvux

Lj ustor"PS biblotek

14.4

13.00

Årsmöte

Ljustorps Byutveckl.

Bvgdeaården
b

16.4

13.00

Loppis, blomskott mm

PRO

Bygdegården

22.4

14 - 18

ABF informerar

ABF

Bygdegården

Vårmarknad

Slwlan/Lokala skolstyreI.

Skolan

Val borgsmässofi rande

Hembygdsföreningen

Hem bygdsgården

Bike'n 'Fly 2002

Lj. Ba ptistförsaml.

27.4
30.4
..

.."._' '-'."'.'._'.-

~~~",,,-,,,,,,,,,,~

19 -

0/

... -.'.-.-.

10-12.5
n _............·.·.·._•• ····.······.·._ ......... ·.··_·

14.5

19.00

Trädgården som livets verkstad Vuxens kolan/Trädg<l rden

Lj. Trädaård
b

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

25.5

11.00

Klassutflykt 5-6 A &B

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

7.6
L2

S kolavsl U tni ng

Klassföräldrarna

Samling på skolan

.. .............••........•••.•.•••.••...•.............•.........•.....

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

Skolan

Kyrkan/skolan

I

- Ungdomshelg i Ljustorp 

CYKELTÄVLING / INNEBANDYCUP
+

välj mellan sport/drama/kör
Fr a m årskurs 7 Anmälan och inta:
tel: 060-81000, 81119
e-mail: inta@eabnarrland.se

SÖNDAG 18.00 STORT FINALMÖTE
I LJUSTaRPS KYRKA

~Vrig mÖteSPlane·ri~
måndag
söndag
onsdag
fredag
söndag

1/4
7/4
10/4
1214
14/4

söndag

21/4

onsdag
fredag
söndag
tisdag

24/4
26/4
28/4
30/4

APRIL
18:00 Musikgudstjänst - familjen Jigarow
11.00 Söndagsskola
19,00 Ljustorps Kyrka
19:00 Peptalk  tema- & konsertkväll med Noah
11 :00 Gudstjänst  Kristina Johansson
Söndagsskola
11 :00 Gudstjänst  Arne och Claire Sjöberg
Söndagsskola
12:00 Dagträff
20:00 Peptalk - Biketräning, undervisning
11.00 Söndagsskola
19:00 Sista april firande  Gudstjänst, brasa
Ove BCJlund, Timrå Gospel, mm

lördag
söndag
torsdag
fre-sönd.
söndag
söndag
fredag
söndag

MAJ
4/5 18:00 Bön för Timrå I Bike'n'Fly - Betel, Edsta
5/5 11.00 Söndagsskola
9/5 09:00 Gökotta  Kristina Johansson
10 - 12/5 Bike'n'Fly - Bengt Johansson m fl
~
1215 18.00 Musikfest
Ci5
19/5 11.00 Söndagsskola
~
24/5 20:00 Peptalk  brännboll, avslutning
• .-<
26/5 11.00 Gudstjänst
Söndagsskola

söndag
söndag

216
9/6

J.Ulli
11.00 Söndagsskola - avslutning
11.00 Gudstjänst

Iju/to'PI Bapti/tfö/amling

t3

FRITIDSGÅRDEN! !

Aprilskämt? Nej!

Vill bara berätta att ca 40 personer, barn,
ungdomar + "frivilliga föräldrar" var
iväg på discobowling
lördagen den 16 mars.
Buskul!!
Alla spelade för glatta livet till bra musik
DU FÅR
och stämnings belysning (discostuk) och
alla verkade vara mer eller mindre nöjda
~-----------------------,
I
I
I
20%
rabatt på alla vårnyheter I
med sina serier
.
I
tom 6 april
I
Vid ev strike hördes från diverse håll
I
I
tjoanden, andra tog det med fattning,
I
I
I
I
dvs fattade inte vad som hänt.
I Namn
(ta med kupongen)
I
L

J

Passa på niir det finns som mest att vii(ja på.
A1ånga snygga l'{lr:iackor till bra priser.

Välkommen in!

Den kvällen kanske det föddes några
framtida bowlingproffs.
Det gav i alla fall mersmak, så vi kanske
kommer att upprepa resan till hösten.
Hemskt roligt att så många tog sig tid och
följde med, ni som inte hade möjlighet
kanske kan nästa gång.

Glöm ej!!!
InlämningsstiiJ le för kemtvätt

Pcnsionlirsnlbatt

Öppet:
vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47 * Tel & Fax 58 07 80

Styrelsen
~~(f3h

"'-------------------',§,'lIIJ\"""1& .

CENTERN OCH
CENTERKVINNORNA
ILJUSTORP
Vid årsmötet i januari fick Centerkvinnornas sty,'else detta utseende:
Ulla-Britt Ulander ordf, Inger Andersson v ordf, Ann-Marie Byström sekr, Åsa 1\1agnusson
v sekr, Karin Höglund kassör, Kerstin Westman, Britt Nylander.
Vid vårt första månadsmöte i februari gjorde vi ett besök i Lena Sellstedts ate(je i Mellberg, där
Lena berättade om sina konstverk och om sin väg till konstnär. Många medlemmar hade hör
sammat inbjudan och kom för att njuta av de många intressanta konstverken.
Centerkvinnorna (byarna Åsäng, Stavre, Lögdö, Stavreviken) ordnar modevisning
tisdag 23 april kl. 19.00 på Lagå,"n i Lögdö. Kläder från Nya Elle Shop visas, dessutom fika och
lotterier. Alla hälsas välkomna!
Under våren (mars - april) kommer vi att göra i ordning en vävstuga på Bygdegå,'den (lilla
rummet ovanpå foajen). Där kommer det att finnas två vävstolar, 150 cm breda. Det kommer att
finnas möjlighet att väva för dem som önskar (inte bara medlemmar) Karin Höglund ansvarar
för vävstugan. Ring henne om du är intresserad av att väva, tel 830 67.

Vet du vad som iir på gång i Ljustorp?
En ny hcmsida har öppnats som visar kommande evenemang i Ljustoq).

http://www.ulander.com/lj ustorp
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Ramverksta'n Hässjö k:a

Inramningar 30o~ rabatt
Littografier, original av

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

Tel 060 - 430 20
.:.:.:::::::.:.
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gu dstj änst.
Torsdagen den 28 mars är det Skärtorsdagsmässa i Ljustorps kyrka kl. 19.00
Fredagen den 29 mars Långf."edagsgudstjänst i Lagfors kyrka kl. ]] .00 i Lagfors kyrka.
Då ska det inte bli som det rpkade bli i julas, att vännen inte fungerade och vi fick flytta till Ljustorps kyrka med
den planerade gudstjänsten. Utan denna dag är det Lagfors som gäller I
Söndagen den 31 mars Påskdagsgudstj änst i Lj ustorps kyrka Id. 11.00.
Alla tre Gudstjänsterna har jag och Agneta Granlöf ansvaret för tillsammans med vår kyrkvärd Hans Vikman,
konfirmander, kör och vakimästare.
Efter påsk är också en tid.
Onsdagen den 10 april Musikgudstjänst i Ljustorps kyrka.
Som blir den ekumenisk gudstjänst med Jarmo Nykyri trubadur från Härnösand, aktiv i missionskyrkan där. Han
kommer att sjunga och spela sånger av Thomas Boström. Efteråt blir det kaffe i församlingshemmet.
Söndagen den 21 april familjemässa i Ljustorps kyrka med barnkören
Onsdagen den 24 april MittPåDagen träff i församlingshemmet
Söndagen den 28 april Söndagsgudstjänst i Ljustorps kyrka kl. 18.00
På Valborgsmässoafton finns kör, kantor och präst på Hembygdsgården vid brasan.
Kyrkorådet i Ljustorp har beslutat att på ett enkelt sätt stötta idrottsföreningen. Hädanefter kommer inte kyrkan att
synas "bara" tack vare kyrktornet, utan också genom en köpt rek lamplats på lP.
Vårt kyrkis, som träffas tisdagar kL 10-12 kommer en tid framöver att ha Ur och skurlrö[far Dvs de kommer att
träffas ute eller hos varandra, eftersom brandsäkerheten i torsamJingshemmets övervåning kommer att ses över och
förbättras. Ett tack till idrottsföreningen, SOI11 lovade att bistå med lokaler under denna period, om vi behövt.
Sedan kommer maj månad med gökotta SOI11 vanligt, konfirmationsmässa i Pingst, skolavslutning osv.
Häll utkik i predikoturer och affischeringstavlor.

Men först: ViiI mött i påsktid!
Genom Eva Broo, Präst i Ljustorps församling
L-

_
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Är Ni några som ska ut på "tur" och
vill åka tillsammans,
TÄNK.. Dubbelt så kul & 1/2 så dyrt

FISKEN - DAXS!!!

HJALP,

Hör med Lage!

HJALP,

Sjöströms Åkeri i Lagfors,
Som erbjuder 19 platser i sin buss.
l\1ycket lämplig för större eller mindre
sällskap, föreningar
idrottsgiing och liknande.
Varför inte en bowlingtur??
Välkommen att ringa för prisuppgift

Visst vill vi att fisken ska hållas
öppen även i år?"?
Vi vill gärna att den även ska
vara öppen på vardagarna under
veckorna, så finns det någon som
är arbetslös och känner sig
sugen?
Vill bara påminna om att det är dans i Ett trevligt sätt att lära känna
mycket folk, Ljustorpare och
~~,
Bergeforsparken...
~,.
Samordna er och ring...
. , turister.
Vi behöver även helg-jobbare.
förmedlar även större sällskap
Hör av er i tid så att helgerna
från 20 - 71 personer
räcker till..

,!7 ,

Ring:
Madanne
Edand

Lage Sjöström
060 - 810 25
070 - 325 76 90

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

I

Distributionslista för Ljustorps-bladet

Vet ni med er att ni blivit utan nelgot nr. av tidningen, ring eran "utkörare" en/nedan.
Stefan Andersson

84580

Kjell Sjödin

82031

FI'ån Skäljom-kol'snillgen, Lögdö, Ribodarna

Bosse Bjurström

83012

Prästsvedjan, Höglandsvägen, M ellberg
Kyrkberget

Evel"t Elfström

82311

Från IeA, Öppolllsvägen, Hamrev~lgen,

Erland Nordström

82319

Skäljolll, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen

Hasse Bouvin

83080

ÅSilng, mot Vil{sjögriinsen

lVIjiill;ldalens Byalag

SI:ittlllon, Västansjön, Bredsjön,
Lagfors bruksgatan, Lagfors
Lagfol's (inkJ ÅS & P-hemmet),
Lövbergsv~lgen (inkl Lövberg),
I

16--

J~mvik,

Mellberg

I
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12 mars hade byalaget årsmöte i EABs
lokal.
I~=j-,~~~~~~~~~~~~~~~~rfSedvanliga årsmötesförhandlingar
avverkades.
't ]

:::f-J

FUSKBÄCKENS BYALAG

[

Ny styrelse valdes enl. nedan:
Ordf.
Kassör

Christer Nyman
Lillemor Nygren
~ekreterare Vivianne Nyman
Ovriga
Leif Nygren, Eva Nyman, Ulla-Bdtt och Sture Forsberg
Revisorer
I\1organ Grothage och Per Nygren
Valberedning Sören Lindström
Totalt deltog 13 st i mötet
Önskemål finns att anordna rastplats i Fuske för ett par bilar, bord och välkommen
skylt
Stålkonstruktionen på Nylandsbron ska målas under våren, så fort vädret tillåter.

Trevlig påsk önskar byalaget
'L
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Återigen har tydligen utllindska besökare varit på plats enI. dessa vanliga rykten ...
Glöm inte Era sopor och elda inte veden i vedboden utomhus.

Ordf.
V. Ordf
Sekr.
Kassör
SuppI.

Lars-Ove ÖstIund
Håkan Josefsson
Lars Karlstrand
Mats Jonsson
Ola Andersson och Anders Töpffer

Har hänt: efter kontakter med SCA, fick vi stopp på avverkningen längs den gamla skolstigen.
Framåt i tiden: badstranden fylls på med mer sand. Planer med att rensa upp i Bredsjöån pågår.
b
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Styrelsen ser nu ut somfö(jer:
Ol-dfårande: Majlis Smedman
Ledamot:
Tage Bohm
SlIppi:
Christina Nyberg

I
ilh.

och Stig på d.'agspcl och gitarr. Vi avslotade med smör
g<lstårta och kaffe i trevlig samvaro. 17 st deltog i mötet.

Sekr:
Sven Erik Nordström
Ledamot: Kjell Smedman
SuppI:
Heidy Evhammar

Kassör: Inger Nyberg
Revisor: Elvy Dahlin

Valberedning: Disa Nordström och Glenn Rylander
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LJUSTORPS SOCKEN
Taget ur boken
Medalpads finnarker
Norrland under 15-,16- och 1700-talet

Laxsjön. Bredsjön
Äldsta dokumentariska kända finska bosättning inom socken är Laxsjö finntorp, byggt på en holme i
Stora Laxsjön
För övrigt är Ljustorp gränssocken mot Ångermanland och det kan mycket väl hända, att in- resp.
överflyttning skett från detta håll, både från Viksjö och Graninge.
Både dessa platser vora viktiga finncentraler under 1600-talet, ehuru nedsättning därifrån är känd redan
under 1500- talets sista decennier.
Ett par finntorp inom Liden, Återvänningen och Näcksjön, uppges vissa år under Ljustorp.
Dessutom tycks finsk nedsättning ha skett i sockenutkanten mot Ångermanland, vid en samling sjöar med
den gemensamma benämningen Roten: St.roten och L. Roten inom Ljustorps socken, Rottjärn och
Vikroten ligger på Ångermanlands sida.
Våra skattelängder ha emellertid ingenting att förmäla om några torp där.
Dock uppges i domboken för 1652 fi-ån Ljustorp, att en odalbonde "Ingmar Olufson i Högland tilltalar
Rotefinnen, att han enligt landshöfdingens sedel skall wika från torpet, där ej lägenhet finnes. Finnen skall
uppskära rågen och afträda", heter det.
Den egentliga medelpunkten för den finska kolonisationen inom socken uppstår emellertid omkring
Bredsjön.
Vi redogör nu för den finska bosättningen såväl vid Laxsjön som vid Bredsjön.

Laxsjön
Någon nedsättningsbrev för Laxsjön torde ej vara känt.
l jordeböckerna uppges Laxsjön som "tillöcht" dels 1636, dels 1638.
Det senare året är väl rättast. Man skulle då kunna räkna med nedsättning omkring 1630 eller något förr.
Faktiskt känner vi också till första åbon, Michel finne, tidigare: han uppförde redan i 1627-års
boskapslängd med 4 kor etc., samt ett utsäde av Vz spenn korn.
Till och med i 1625-års kvarntullslängd är han angiven, att han mala hos andra och ej äger egen kvarn.
Bruket torde rätt länge hållit sig rätt smått. Men likaväl är Michel Jansson finne, grundläggaren, med
ibland de finnar, som 1652 förklara sig villiga mottaga ökeskatt.
Han har endast haft 3 mål förut och tar nu 3 mål till.
Det heter härom i det årets veritlkationer: "Michel Jonsson i Laxsjön hafwer satt sig neder på en lyten
hållme uti bem:te siöö, och finnes ringa skogh, och hafwer tillförene inte mer utgjort än tre mål; nu
utlofwar han att hädanefter göra Cranan skatt för 6 mål."
Dessförinnan, redan 1639, hade lantmätare OJuf Tresk på regeringens uppdrag varit även hit upp och
avritat torpet och Beskrivit dess möjlighet enligt följande (Laxsjö finntorp är den enda finska upptagning,
som kommit med denna samling från dessa urskogar).

Laxsjön
En g:lrd, oskattlagd. Utsäde i båda gärden: 2 tunnor. Sandjord, därpå födes: l häst, 9 nöt, 8 får. Gott
mullbete, tarveskog. Litet fiskevatten och kvarn ställe. Lägenhet åker och äng att uppgöra.
-Eftersom Tresk uppger torpet vara oskattlagt 1639, är väl rätta skatteläggningsåret 1638, enligt ovan
meddelande.
Att Tresks uppgifter om boskapsmängden gäller förslag eller kalkyl, bekräftas av1640- års boskapslängd,
enligt vilken Michel Jonsson finne realiter har endast 1 sto, 2 kor, l kviga, 4 får samt ett utsäde av 2
fjärdingar råg.
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Visdomsord från det yngre gardet!
Om ((jur:
Du får aldrig blåsa en katt i örat får om du gör
det fyra eller fem gånger biter den dig i läpparna.
Och då släpper den inte taget på minst en minut.
(Lisa 9 år)

Det hjälper inte att dammsuga katter, inte ens om
dom är jättesmutsiga.
(Aslaug 10 år)

Skidor, j ogging, cykel,
fotboll, hockey, fiske..
Här finns det Du
behöver till Din sport.

Ett vindfång är längden aven fågel på tvärs!?
(Vilde 7 år)
Om kärlek:
Utseendet spelar ingen roll. Se på mig, jag är jätte
snygg, men har ändå ingen att gifta mig med.
(Brian 7 år)
I Folk som är förälskade håller varandra i händer

na, så att ringarna inte ramlar av. För dom kostar
mycket pengar.
(Tine 7 år)

Öppet vardagar 9.00 - 17.30
Lördagar 9.00 - 13.00
Under sommaren stängt lördagar.

Om naturvetenskap:
En hiistkraft är den energi som går åt får att dna
en hiist femhundra meter på en sekund.
(Eyvind 10 år)

Vatten visslar vid hundra grader. (Mons 9 år)

Trädgården som livets verkstad
Ljustorps Trädgård
14 maj kl 19.00
Kan man höra gräset växa medan agnar skiljes från vete- då grann musik spelas i
grönt tonrum ..... ? Finns det grön musik? Kan man odla livskvalitet?
Svarar gör trädgårdsmästaren Lars Krantz och Gerdien/Sahlin på fiol och cembalo i detta
filosofiska trädgårdsprogram. Lars Kranz är en känd trädgårdsprofil från Rosendals trädgår
dar på Djurgården i Stockholm. Han är också författare.
"Varje blomma blommar endast sex dagar. När frukten är mogen blir hela örten torr och
fjädrande. När vinden träffar den slungas fröna ut från frökapseln".
I

Nlissa inte denna annorlunda trädgårdskväll i genuin växthusmiljö!
Entre 100:- Biljetter telefon 060-121980.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Ljustorps Trädgård
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Rapport från:
Landsbygdsriksdagen i Piteå 15 - 17 mars
Vad händer uti Sveriges landsbygd ?
Det händer mycket mycket mer än i Ljustorp och Timrå Kommun.
Många av landets kommuner jobbar med visioner, landsbygdsprogram och handlingsplaner för
landsbygdens utveckling.
Ex.
Årets landsbygdskommun blev Luleå, med totalt ca 71 000 invånare varav ca 18 000 på
landsbygden, som motsvarar ca 22% av totala invånarna.
I kommunens vision får år 2010, planerar man med en befolkningsökning på ca 15% för
landsbygden, men bara 13% i hela kommunen. Alltså man planer får fler inflyttning till
landsbygden än till tätorterna.
Vad gör då Luleå Kommun?

Man satsar b1.a. på:

- Nyföretagande på landsbygden
- Landsbygdsprogram får år 2001 - 2010
- Satsar 20 milj. per år på landsbygden
- Luleå vision 2010
- Arbetar med landsbygdsprogrammet
- Priora, projekt levande landsbygd
mm
Luleå Kommuns alla byalag har tillsammans bildat kommunbygderåd, ett råd som dessutom är
med i det kommunala arbetet. Byalagen stimuleras därmed till aktivt samarbete i olika projekt.
Vi har mycket att lära av andra kommuner för att få en utveckling i hela Timrås landsbygd.
Ex. Kommunanställda landsbygdsutvecklare finns snart i varje kommun i hela Sverige,
dessutom har de ett landsbygdsprogram och en vision för landsbygdsutvecklingen.
Vi fårslår därför Timrå Kommun, att fårändra landsbygdspolitiken, samt att byalagen tar vara på
de resurser och möjligheter som EU: s strukturfonder nu ger. Det finns hjälp att få om man har
en ide.
Landsbygdsriksdagen präglades i övrigt av att valrörelsen är i antågande, de politiska partierna
presenterade sina landsbygdsprogram den ena dagen, samt utfrågningar den andra dagen.
Till Landsbygdsriksdagen kom 1270 deltagare från hela Sverige.
Ljustorps Byutveckling och Timrås landsbygd, representerades av:

Erland Nordström och Björn Andersson

Bygdegården 50 år
Grattis Bygdegården och den nya Bygdegårdsföreningen, till en bra investering får bygden och
lycka till.
Vi i Ljustorps Byutveckling kommer att stötta de projekt som leder till utveckling både i och
utanför Bygdegården.
Grattis! från Ljustorps Byutveckling
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Bynan1n
Ur Medelpadska ortnamn II
Hur Ljustorps byar har fått sina namn.

I detta nummer presenteras
Högland, Löv berg och Mellberg
Högland finna vi 1409 skJ-ivet Holandh, 1535 Höghlandh, 1543 Holand, 1547 och 1549 Hoghland. Det för
modas att byn ursprungligen hetat Hola. Detta skulle vara en form av ett gammalt ord ho!, som betytt
"kulle'. Men då namnet i gammal tid liksom nu slutade på -land, får man väl anta, att namnet är samman
satt med det ordet, som i ortnamn kan återges med 'terräng, område' eller kanske 'landområde vid vatten'.
Förleden kan från början vara hög eller en gammal biform till samma ord hog, hug. I varje fall synes det
vara byns höga läge, som föranlett namnet.
Ljustorp har ett par byanamn, som äro sammansatta med -berg: Lövberg och Mellberg.
Det förra skrevs Lebergh 1535, Liibberg 1543, Lebberg 1545, Löbergh 1548, 1549, Löffbergh 1555. Skriv
ningen från 1543 ger oss måhända den ursprungligaste formen. Förleden kan nämligen vara lid 'sluttning'.
Sedan d tidigt försvunnit i uttalet, utvecklas i fullt normalt till ö. Då uttalet Löberg uppstått, trodde man, att
det var ordet löv, som gick före berg, och så ändrade man skrivningen till Lövberg. - Mellberg skrevs 1535
Medelbergh. Namnet betyder 'berget som ligger mellan (två andra berg ellel" platser)'. Det innehåller näm
ligen det gamla svenska ordet mädhal 'mellan'. Säkerligen är det så, att namnet från början avsett den höjd,
där Ljustorps kyrka ligger. I så fall har namnet först brukats av folket i Björkom, Högland och Öppjom,
byar som ligga i en halvkrets kring Mellberg och Ljustarps kyrka och allesammans utan tvivel äro tidigare
bebyggda än sistnämnda platse...

Byggbutiken ",'I\l'lIllj~@l
if~~~i~å

Broderadelanlpöverdrag

~Å

Till de sk skomakal"elamporna är
modernt och fint. Leta i dina göm
mor så finner du säkert en duk i pas
sande storlek
Klipp ett hål i mitten som du sedan
zickzackar med dubbelsöm, så får
du ett fint
lam pöverd I"ag.

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

Gipsskivor
Plywood

Board

Inner- och ytterdörrar
Isolering

Infästningar

J-{anna
Ta[m

Fönster

Plast och papp
Beslag Skruv Spik
El-artiklar

1 år
30 mars

Lim

Grattis önskar
mamma och pappa
Sandra och Robin

Alltid lågpris

!(AMPANJ på

Traryd-.{önster

Några nyblivna gymnasister
diskuterar skäggväxt. En säger:
- Jag for min del har sådan skäggväxt
att jag har rakat mig i två ål" nu. Fast
jag skar mig båda gållgema!

Låna gärna vår släpvagn
Terminalvägen 6, Timrå
Tel 060-57 10 50
Öppettider vardagar 7.30 - 18.00
_ _ _ _ _ _----'

L
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Fiskeintresserad ??
Vakanta platser finns i styrelsen hos
Fiskevårdsonlrådesföreningen i Ljustorp.
Brinner Ni för fisket i Ljustorp?
Hör av Er till Lars-Göran Frölander
eller
Lars-Anders Bergfors.

Årsmötesdatum är ej i denna stund bestämt.
Så håll ögonen öppna efter kommande annonsering.
Lite nostalgi apropå lördagens festligheter på Bygdegården.
Kvällens orkester var Nils- Tores, vars orl{esterledare Tore Eriksson, är en gammal
Ljustorpare, ytterligare en av killarna från begynnelsen, Bengt Danielsson, var från Ljustorp.
1958 hade Tore och Bengt repeterat ihop med några andra i ett par år och det är dags att döpa
orkestern. Det hade blivit vanligt med dubbelnamn och eftersom Tore även heter Nils, så fick det
bli Nils-Tores. Vilka som ni vet, fortfarande är mycket aktiva. 43 år!!
ScenkHiderna från start såg ut: ljusa kakhi-byxor, kavajer med N.T-emblem, vita skjortor och
smala blå slipsar.
Första turnebilen var en Amazon och f6rsta målet var ~Ieselefors. Sex personer med vibrafonen
surrad på takräcl{et. Äventyret slutade i att bilen spricker vid bakre hjulhusen. Inte nog med
det: hela orkestern drabbades av "Vilhelminaarsle" vilket betyder att kroppen domnar bort från
fotsulorna tillländl)'ggen.
1964 spelade Nils-Tores på Nalen, vilket fål- ses som ett erkännande så gott som något.

Totte

KAN

ILSKEN

HUND

FALleR
(j.jop
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DJUR

SOM

6LIGER
gLOD

roo M2.

EMMA
1 år

16 april

GRATTIS

TVÄ'TTSTÄ'LL
PAKET

Önskar Hanna
med
familj

WC-STOL

1.750:

Tackar alla som uppvaktat
mig på min födelsedag.
Tack Tack
Vivianne
Lille Pelle skrev uppsats: De vanligaste
träslagen i Sverige är tall och gran. Dem
förvandlar man till papper, sedan man
först tagit bort barren, så att man inte
sticker sig när man läser tidningen

inkL blandare,
konsol/er o vallen/ås

1.080:

Butik med
fullständigt
VVS-sortiment

Bad&

Värme

Vi utför service och
byten av värme·
pannor och olje
brännare.
Byte av WC-stolar.
tvättställ, blandare,
avloppsrensningar
mm.

IlaollströmslB B~d&
Köpmangatan 9 A TIMRA· Tel. 060·57 26 50

Varme

Öppet: Måndag-fredag 9.30-17.30

•

Bygg en lådbil

&1
.5AMT'-16A. STAT'VSTVfl1fAA
F~R.SES MED SKRUV~L.
ANVÅND 5 MM. 8OFtR..

Det här behöver du:- 4 hjul med hjulaxlar från en gammal barnvagn, en 150-175 cm lång
planka, 2 st plankor i samma längd som hjulaxlarna, 4 st träskruvar, 4 st U-byglar +
skmvar, l st bult + 2 muttrar, plastlock från ex en lingonspann, 2 märlor till
styrsnöre, ett 2 meter långt grovt snöre. Be någon vuxen om hjälp!
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