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Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors: 
Göran Andersson   tel: 060-845 12 
Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hörnström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-810 51
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen: 
Hans Öberg    tel: 060-57 56 26 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 060-820 74 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-824 34 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Mikael Forslund  tel: 060-831 17
Åsäng mot Viksjögränsen: 
Mjällådalens byalag mobil: 0737-28 25 08

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

Tidningsinformation
Nästa tidning 22/23 maj

Stoppdatum den 3 maj

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

Annonser
Kontakta Kjell Rastberg 073-728 25 08 eller 

redaktionen på mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Om du eller någon du känner skulle vilja med-
verka 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 för-
behåller oss att bedömma, rätta och redigera i mate-
rialet så att det passar in i tidningen.

Redaktionell information

Ljustorpsbladet 
Ges ut av: Ljustorps socken ekonomisk förening
Org nr: 76 96 00-9476
Besöksadress:   Ljustorps Handel/Bygdekontoret 
Postadress:       Öppom 110, 
      861 93  Ljustorp
Telefon:     060 - 824 13
e-postadress:    ljustorpsbladet@ljustorp.se 
     Plusgiro: 86 11 24-6 
Webbadress:    www.ljustorpsbladet.se  

 
Ansvarig utgivare

   Niclas Andersson tel: 0730-76 46 02

Redaktion/skribenter 
Sara Östman  tel: 060-12 26 66 
Olof Ulander  tel: 060-822 40 
Torsten Byström tel: 060-57 93 22 
Ulf Nilsson  tel: 060-823 80 
Ia Persson  tel: 073-953 10 19 
Therés Wiklund tel: 060-810 30

Gästskribenter: 
 Vivianne Nyman, Åsa Eriksson

LJUSTORP En gnistrandE landsbygd
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Våra aktiviteter!
Företagsfrukost
12 april och 3 maj

kl 8.00 - 9.30 Bygdegården

Styrelse 2009
  Niclas Andersson, ordf 
  Lena Liljemark, vice ordf
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Victoria Rosengren 
  Kjell Rastberg
  Suppleanter:  
  Björn Andersson
  Lill Wiklund
  Adjungerad: 
  Vivianne Nyman

Ljustorps  
sockenförening
Föreningen skall verka för att 

skapa de bästa förutsättningar för 
att leva och bo i Ljustorp!

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 100:-

Organisation: 200:-
--------------------------

Insats 
 Enskild: 100:-

Organisation: 300:-
--------------------------

Insatsmedlemskapet är 
personligt och betalas 
en gång, sedan tillkom-
mer 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/sockenfo-

rening

Bygdekontoret 
Boka tid för möte

bygdekontoret@ljustorp.se 

Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor
www.ljustorp.se 

www.upplevljustorp.
seStöd Ljustorpsbladet och vår verk-

samhet genom att betala årsavgift!

På ”G” just nu!
Njut av ljuset och 
vårsolen och kom 

ihåg att ställa fram 
klockan på 
lördagkväll!

Tottes hörna uteblir i detta nummer 
eftersom Torsten Byström har varit 
krasslig. Vi hoppas att du är piggare 
nu. Krya på dig Totte!

Kom ihåg att ta bilder till nästa års 
almanacka under hela året.

Vi önskar alla våra läsare en riktigt

GLAD PÅSK!
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En salig blandning av 
ABBA-klassiker, champagne 
och förvecklingar blev en 
väldigt rolig stund i februari-
kvällen. 

Lite mingel, ostbricka och annat 
smått och gott med goda vänner 
innan teaterbesöket var inte 
någon dum idé, tack till Er som 
ordnade det. Sedan bar det av 
i rask takt till Bygdegården i 
Ljustorp där teatern snart skulle 
börja. Där blev vi bemötta av 
glada skådespelare i foajén som 
hälsade oss välkomna till en 
trevlig kväll. Trevlig blev den 
och ROLIG, skrattmusklerna 
fick sig en riktig genomkö-
rare.  Friteatern gav: ”SOLIGA 
HÄLSNINGAR TILL ER ALLA.  
En tjej som har sett filmen 
Mamma mia för många gånger.” 
Medverkande: Mary Stoor,        
Jonas Granström, Stig Östman 
och Erika Braun. Manus: Åsa 
Ekberg Kentros. Regi: Leif Nilsson.  

Gammal dagbok
Teatern handlade om en tjej, 
Bexy, som bor på en skärgårdsö 
i Norrland, som hon ärvt av sin 
mormor. Hon har planer på att 
rusta upp en gammal stugby på 
ön för uthyrning till turister som 
hon ska driva tillsammans med 

sin pojkvän, som hon även planerar 
att gifta sig med. Under reno-
veringen hittar hon sin mammas 
gamla dagbok, mamman som i 
dag är en driven affärskvinna. 
Som i filmen ”Mamma mia” vet 
inte Bexy heller vem som är 
hennes pappa, så när hon hittar 
ett namn på en man i dagboken 
- Cesar Claesson - som stämmer 
in på hennes ålder så tror hon att 
det är hennes pappa. Bexy hittar 
två olika adresser med det namnet 
och skickar därför en inbjudan till 
båda utan sin mors vetskap. 

Möjliga fäder
Det blir väldiga förvecklingar när 
det visar sig att båda männen 
dyker upp på ön till bröllopet.  
Två män som är i stort behov 
av förändring. En som vägrar 

släppa taget om sin 
avlidna hustru och 
en ensam och något 
mobbad charkuterist.  
Ingen av dem förstår 
till en början att dom 
har samma namn 
och att dom är miss-
tänkta som fäder till 
Bexy.  Fler förveck-
lingar blir det när 
mamman anländer 
till ön fullastad med 
flera kartonger cham-
pagne som är avsedda 
för bröllopet. Till slut 
kommer det fram att 
ingen av männen 

varit på ön förut eller känner 
mamman, dom kom för att dom 
egentligen var väldigt ensamma 
var och en på sitt håll och tog 
chansen till fest och gemenskap. 

Lyckligt slut
Bexy får i ett brev från sin pojk-
vän veta att han egentligen inte 
vill gifta sig än och att han farit 
till Paris, men att han fortfarande 
älskar henne. Så, hon drar till 
Paris efter att hennes mamma 
köper ön av henne. Affärskvinna 
som mamman är får hon de två 
männen att inse att dom ska 
köpa ön och driva stugbyn till-
sammans. Alla blir lyckliga på 
slutet, Bexy är hos sin pojkvän, 
mamman fortsätter att vara 
driven affärskvinna och de två 
männen lever ett lugnt liv till-
sammans på ön långt från den 
stressiga och ensamma tillvaron 
de hade tidigare. “The winner 
takes it all”. Livet blir inte alltid 
som man tänkt sig. Ibland blir 
det faktiskt bättre. Otroligt duktiga 
och roliga skådespelare som fick 
hela publiken med sig.

I pausen bjöds det på fika, kaffe 
och jättemuffins, gott. Som van-
ligt var det Timrå Teaterförening 
och Ljustorps Hembygdsfören-
ing som stod för arrangemanget. 
Tack till Er alla, vi ser redan 
fram mot nästa teater.

Text: Vivianne Nyman 
Bild: Sara Östman

Soliga hälsningar! 
Friteatern bjöd på en härlig skrattfest.

Champagne på tom mage leder till många skratt.

Bexy läser brevet från pojkvännen Sky.
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Öppettider
Mån-Fre 9-19 Lördag  10-16 Söndag 11-15

Adress: Öppom 110, 861 93  Ljustorp, Tel: 060-820 40, fax: 060-820 50,
e-post: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida: www.ljustorpshandel.se

HEMSÄNDNING 
Tel: 820 40

Leverans fredag förmiddag
Beställning senast  torsdag 
Levereras kostnadsfritt!

OMBUD FÖR
Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

Köp dina ägg till påsken hos oss.

Du kan Beställa Din smörgåstårta hos oss!
Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Helgskinka 
Scan

49,90:- 

Köp Triss för 50:-  
få en Tialott  

på köpet

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 5/4 med reservation för slutförsäljning

Påskmust 1,5 l 
Wasa bryggeri

 
 

2 för 24:-  
+ pant

Sill 220 - 240 g 
ABBA 

2 för 25:- 
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Söndag 7 februari gick 
årets upplaga av Medelpad 
Classic Ski av stapeln. För 
arrangörer och funktionärer 
hade starten gått långt tidi-
gare med bland annat sista 
prepareringen av skidspåret 
och iordningställande av ser-
vicestationerna längs med 
den långa banan. 
För de flesta åkarna ägnades 
lördagen åt kolhydratladdning 
och undersökning samt kom-
plettering av vallaförrådet för 
att få till det bästa fästet och 
glidet under skidorna. Det blev 
ändå en nervös resa till starten i 
Bredsjön, för vädret stämde inte 
överens med den tidigare väder-
prognosen, det var varmare än 
vad som sagts. På den välskot-
tade parkeringsplatsen vallades 
många par skidor om in i det 
sista och åkare efter åkare tog sig 
över isen för att prova skidorna 
i spåret. Vi var några som inte 
hade all utrustning med oss, så 
vi fick nöja oss med att täcka 
fästvallan med välbeprövade Blå 
Extra och hoppas på det bästa…
Speaker Torbjörns lugna röst 

gjorde oss observanta på årets 
utmaning – att ta oss över sjön 
efter att starten gått. Trots kylan 
så var det vatten på isen, och med 
en intensiv arbetsinsats hade 
bara en smal, men säker, remsa 
skapats för åkarna. Klockan 10 
gick starten både i Bredsjön, 
Mellberg och Edsåker. Star-
tande i Bredsjön har 46 km att 
åka, och från Mellberg åker man 
20 km till Bergeforsen. Trots det 
trånga utrymmet på Bredsjöns is 
så kom alla cirka 200 startande 
iväg utan större problem och 
när man nått fram till skogsbry-
net fanns gott om plats för alla. 
I Mellberg startade ungefär 80 
åkare och drygt 25 åkare valde 
den kortaste distansen, 10 km 
med start i Edsåker. 
Vilken dag! Vilka spår! Vilken 
service! Vilka glada tillrop längs 
spåret! Till och med vädret, som 
gäckat oss åkare på morgonen, 
höll sig i bra temperaturintervall. 
Banprofilen är lagom utmanande 
med fyra rejäla uppförsbackar, 
fina utförslöpor och seg, men 
stärkande, stakåkning sista 
milen. På servicestationerna i 
Lagfors, Ås, Hamre och Lögdö 
blir åkarna bjudna på sportdryck 

och vatten. Det är ganska precis 
en mils åkning mellan varje sta-
tion. En del av dem som startade 
i Mellberg blev omkörda av de 
snabbaste åkarna från Bred-
sjön, redan före servicestationen 
i Lögdö. Flera av hemmaåkarna 
hade på sig Ljustorps IF`s nya 
tävlingsdräkt i grönt, svart och 
vitt. Vinnaren av årets Medelpad 
Classic Ski, Jörgen Brink, vann 
en månad senare Vasaloppet – 
vilket visar vilken bra uppladd-
ning våra fina spår är! Loppet 
är seedningsgrundande för start 
i Vasaloppet, vilket betyder att 
en bra placering kan ge bättre 
startled i Vasaloppet. 
Både före och efter skidtävlingen 
prepareras spåret för klassisk 
åkning och skejtåkning. Detta 
sker på ideell basis och ger möj-
lighet för många att komma ut 
i vår vackra natur och njuta av 
skidåkning av hög klass. Det är 
många skidåkares förhoppning 
att skoteråkarna respekterar 
spåret.

Text: Åsa Eriksson

Medelpad Classic Ski

46 km      Herrar
9 John Eriksson 2:28:13  
71 Daniel Olsson 3:13:38 
73 Niclas Bergfors 3:16:38 
94 Mats Englund 3:35:27
152 Anders Mattsson 4:18:14

46 km      Damer
12 Åsa Eriksson 3:36:44
13 Katarina Rönngren 3:38:10
14 Cecilia Englund 3:40:54
16 Maria Carlsson 3:49:21

20 km    Damer
35 Eva Eriksson 2:47:13 
36 Jenny Sjöström 2:47:41
20 km     Herrar
31 Viktor Dowmyr 1:49:40
33 Axel Englund 1:50:22
45 Olle Liljemark 2:41:24

Resultat, placering och tid för Ljustorpsåkarna: 
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Medlemsavgift 2010
Årsmötet 2009 beslutade om 

förändring av medlemsavgifterna.

Ungdom tom 20 år  75 kr
Pensionärer   75 kr
Vuxen    100 kr
Familj    200 kr
(Gäller personer boende i samma hushåll)

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808-0029

Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Må - Fr 8.00-11.00 
Tel:  060-821 86 
Öppettider kansli:
Udda v. Ti, Tor 8.00-11.00  
Jämn v. Må, Ti, To 8.00-11.00 

                                                                             
Adress: Mellberg 149, 861 93  Ljustorp
Hemsida:  www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif  
E-post: ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:  5808-0029 (medlemsinbetalning)

Ljustorps IF:s Minnesfond
Gåvor som skänks till denna fond går till före-

ingens ungdomsverksamhet. När ni vill 
använda denna fond så ring  

IF- Kansli: 060 - 821 86 
Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029

Bingolotter
Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

Badtunna
 
Locka vänner, familj 
eller arbetskamra-
ter till en naturnära 
spa-upplevelse och 
hyr vår vedeldade 
badtunna.

Mottagning av metallskrot!
Stöd vår verksamhet och lämna till containern på IP

Glad påsk
 

Årsmöte

Ljustorps IF kallar till 
årsmöte den 18 april kl. 
18.00 på Bygdegården. 

Bland annat tar vi upp ev. 
stadgeändring gällande 

årsmötets tidspunkt. Fram 
tills dess arbetar vi med 
bemanning till styrelsen.

Idrottsföreningen firar i år 90års 
jubileum. Den 3 juli firar vi detta. 
Mer info kommer senare.
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Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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

Barnskidtävling
Det var 27 barn som star-
tade i årets upplaga av skid-
skolans avslutning.

I tron att allt drog i gång klockan 
tio var vi tidigt ute. Det visade sig 
att tiden på anslaget var galen 
och att det började först klockan 
11. Det blev till att vända hemåt 
för att invänta rätt klockslag. Vid 
andra försöket gick det bättre. 
Anmälan och hämtning av num-
merlapp gick smidigt och var 
snabbt avklarat. Det är Anette 
Viksell Matsson som ansvarar för 
den biten. Sedan skulle skidorna 
och glidet prövas. På grund av det 
varma vädret med flera plusgra-
der behövdes det vallas. Då man 
inte planerat för det fanns det 
ingen vallaansvarig, men Gun-
Marie Forsberg  ryckte raskt in 
och hjälpte de som ville med att 
valla deras skidor. 

Starten
Torbjörn Carlsson agerade spea-
ker även på denna tävling. Han 
berättade att det är olika klasser 
beroende på ålder. Flickor och 
pojkar körde åtskilda. Minsta 
klassen var 0 till 4 år och de 
hade en slinga på 300 meter 
att ta sig runt. Sedan var klas-
serna indelade med två år i taget 
upp till tolv år. Från tretton år 
och uppåt var det en klass. 5-6 
åringarna åkte 800 meter och 
för de äldre var det 1000 meter 
som väntade. En liten försening 

uppstod och starten 
blev lite senare än 
tänkt.       Vid star-
ten var det Christina 
Carlsson och Gun-
Marie Forsberg som 
hjälpte deltagarna 
att komma iväg på 
rätt tider och rätt 
bana. Först ut av 
alla var lilla Lina 
Birberg som är 2,5 
år gammal. Någon 
flygande start var 
det inte direkt, men 
iväg kom hon. Med 
hjälp av mamma 
tog hon sig runt den 300 meter 
långa banan. Efter henne följde 
en strid ström av barn i stigande 
åldersordning. Det var 27 barn 
som deltog. 

Prisutdelning
På grund av värmen och tösnön 
var det få vuxna ute efter spåret, 
men när barnen närmade sig 
mål blev de  mötta och påhejade 
av både Eva Eriksson och Ceci-
lia Englund. Så på upplopps-
sträckan var det många föräldrar 
och syskon som hejade på barnen 
sista biten in i mål, där Katarina 
Bergfors höll reda på placering-
arna. Efter målgång blev alla 
barnen, även de som inte skidat, 
bjudna på saft och bulle av hem-
bygdsföreningen. Det fanns också 
kaffe och våfflor med glass och 
sylt till försäljning. För dagen 
var det Märta Rönngren, Anita 

Lindström och Inger Andersson 
som basade i köket och gräd-
dade våfflor, bryggde kaffe och 
blandade saft till oss hungriga.  
Innan alla fikat färdigt  hann 
barnen leka en stund. Det var 
då dax för prisutdelning, men en 
glömd kartong med pokaler drar 
ut på väntan. Barnen flockas 
runt bordet där en del av poka-
lerna står, och beundrar dessa. 
Så kommer då resten av priserna 
och utdelningen kan börja. Ett 
efter ett ropas barnen upp för att 
motta pokal och om man delta-
git i skidskolan även ett diplom. 
Stoltheten lyser ur ögonen på 
barnen när deras namn ropas 
upp och de blir applåderade när 
de går för att hämta sin glän-
sande pokal.

Text & bild: Sara Östman

Avslutningen på årets skidskola

Prisutdelning
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Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Mellberg 149
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com 

TELEFONNUMMER:
Prisuppgifter och Bokning 
mån - fre 8-11 tel 060-821 86 
ljustorpsif@telia.com
------------------------------------
Anläggning  
Vaktmästare 070-28 83 147

 Fritidsgården Informerar

 

Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, fritidsgård, kök, förråd och samlingslokaler. Här spelas 
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser,  
arrangeras cafekvällar och modevisningar mm

Här finns en stor sal som rymmer ca 140 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även 
fritidsgårdens lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljudan-
läggning, videokanon och optisk fiber. Vi erbjuder också lokal för borgliga minnescermonier vid livets olika faser.

Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakta i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift.

Bokning sker via kontakt med Ljustorps IF kansli 060-821 86 

Välkommen att hyra Bygdegården

       

Glad 
påsk!

På grund av att för få 
föräldrar ställer upp 

håller vi stängt 
tillsvidare.

Föräldrar!
Ni behövs för att fritids- 

gården ska kunna starta upp sin 
verksamhet igen! 
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 Vårgatan 21

Just nu erbjuder vi: 
Biolage - Utvalda schampo + Balsam 259:- ( ord 338-378:- )  

Goldwell - 2 stylingprodukter 199:- (ord ca 169:- )

Goldwell schampo 750 ml -  219 :- (ord 359:-) 

Passa även på att boka tid för ditt vårhår hos oss!
Våga Vara Vacker!

Information från  
Ljustorpsbladet

Från och med nästa nummer av tidningen 
kommer vi att införa en förändring:

Material som inte kommit in i tid till 
stoppdatum kommer inte att publiceras, 
om inte annan överenskommelse finns. 

Inför nästa nummer är det 3 maj som gäller.
Vill ni ha annat inlämningsdatum kontakta 

Ulf 070-203 54 69 eller Sara 070- 559 27 97
Information om stoppdatum och utgivning för 

kommande nummer finns alltid att hitta på 
sidan 2.  Där finns också adresser och telefon-

nummer till redaktionen. 

Aktuellt från Ljustorps 
Skola vecka 9

Nu har all snö gjort att skidåkningen tagit fart 
på idrottstimmar och raster. Bra träning inför 
vinterlovet! Biblioteket används nu för fullt. 
Det har fyllts på med fler böcker och ännu 
fler ska köpas in på Bokrean.  Nere i källarvå-
ningen finns lokal för Skelleftetekniken sedan 
tidigare.  För att stimulera teknikintresset och 
stötta NO-undervisningen har detta arbets-
sätt utarbetats av Bertil Asplund från Skel-
lefteå.  Nu köper skolan in materialet även 

för år 1 och 2 och 3.  I tre klassrum har 
”svarta tavlan” fallit för åldersstrecket.  Nu 
sitter där en ”smart board”.  Den tjänstgör 
som en datorskärm. Ovanför tavlan sitter 
en projektor kopplad till en dator. Detta ger 
otroliga möjligheter att visa på tavlan vad som 
händer i de olika programmen.  Man skriver 
på datorn och det visas på smart boarden! 
Inga torra vita kritor längre. Låter det inte 
spännande?  Vid besök på skolan be gärna att 
få en visning! 

Ann Fredbäck
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Centern och Centerkvinnorna har haft års-
möte. 

Styrelserna har fått lite ändringar i år:

Centern
Ordf Niklas Edén, v ordf Lennart Tjärnberg, sekr Arne 

Ögren, 
kassör Björn Andersson, Per Malmsberg, Johan Sjöström.

Centerkvinnorna
Ordf Ulla-Britt Ulander, v ordf  Inger Andersson, 
sekr Harriet Sällström, v sekr Åsa Magnusson, 

kassör Marie Lundberg, 
Karin Höglund, Anne-Marie Byström.

Monicas Mode visar det nya vårmodet på månadsmötet 
torsdag 8 april på Bygdegården. 

Alla hjärtligt välkomna!

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA

Funderar du på att avverka eller har du behov av gall-
ring eller röjning? Är det dags att plantera eller behö-
ver du en genomgång av din ekonomiska planering? 
Vår uppgift är att ge dig service och rådgivning, så 
att du kan utveckla ditt skogsbruk på lång sikt. Vil-
ka behoven än är, finns Norrskog där för din skull. 

Kontakta din inspektor Olle Wiklund på 060-16 72 80! 

Ibland kan det vara skönt att ha någon 
att luta sig mot, någon som alltid står på 
din sida.
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* GLAS * MONTAGE * 
SOLSKYDD

ROBERT LINDGREN SÖRBERGE  
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360  

www.rialp.se

 

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

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Biblioteket är invigt.
Nu är alla barnböcker tillbaka på skolan igen.

Efter att biblioteket lades 
ner i höstas fraktades alla 
böcker till Kultur och teknik 
för avregistrering. Barnböck-
erna är nu tillbaka och ägs nu 
av skolan.

Fredagen den 5 februari var det 
invigning av det nya skolbiblio-
teket. Det ligger i samma lokaler 
som det gamla biblioteket. Barnen 
kommer att kunna utnyttja skol-
biblioteket under fredagarna 
mellan 8-10.30. Till invigningen 
var det klass 4-5 som fick äran 
att klippa bandet. Barnen stod 
förväntansfulla utanför dörren 
när Vivianne Nyman, som fått 
tillbaka sin tjänst, välkomnade 
barnen och bjöd på fika. 

Luftigt
Nu när alla vuxenböcker är borta 
är det ljust och mycket öppnare än 
förut. På väggarna sitter gamla 
inramade skolplanscher och ett 
collage som Vivianne gjorde för 
många år sedan med olika bilder. 
Där står en gammal sliten öron-
lappsfåtölj som säkert är mysig 
att krypa upp i med en bra bok. 
När det är lästimme på schemat 
kommer barnen ha möjlighet att 
sitta i biblioteket och då kommer 
den nog att användas. Det finns 
också plats för bord och stolar. 
Därmed kan rummet användas 
till andra saker när bibliote-

ket har stängt.  
Elevrådet ska ha 
sina möten där 
och eleverna kan 
även söka efter 
fakta i facklitte-
raturen. 

Teckningstävling
För att det ska 
synas att det 
finns ett biblio-
tek bakom den 
anonyma dörren 
utlystes för ett 
tag sedan en 
teckningstävling 
där uppdraget var att göra skyl-
tar till dörren. En bild på utsidan 
och en på insidan, som syns när 
dörren står öppen. De vinnande 
bidragen ramades in. I samband 
med invigningen var det även 
prisutdelning i teckningstäv-
lingen. De som kammade hem 
första priset (att få sin tavla på 
utsidan dörren) var Elisia Edén, 
Jenny Sjöström och Elin Rönn-
gren. Det var även den trion som 
klippte bandet. Andrapriset gick 
till Ronja Kerttu, som fick sin 
tavla uppsatt på insidan dörren. 
Simon Mattsson fick tredjepri-
set. De övriga teckningarna får 
pryda väggen. Alla som deltog i 
tävlingen fick pris i form av ett 
chockladägg. Barnen mumsade 

på äggen och fikat som bjöds och 
gick runt och tittade. De tyckte 
att det var väldigt fint. Glädjen 
var stor över att favoritböckerna 
kommit tillbaka. De började låna 
böcker med en gång. Förutom 
böckerna från Kultur och teknik 
kommer det så småningom också 
att finnas böcker som skolan har 
köpt in själva och böcker som 
blivit  skänkta av privatperso-
ner. Innan de här böckerna kan 
ställas i hyllorna måste Vivianne 
märka dem och sätta in en plast-
ficka där bokkortet ska sitta.

Text & bild: Sara Östman

Vinnarna i teckningstävlingen: Elisia Edén, 
Jenny Sjöström och Elin Rönngren.
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Vi vill ha
- ekologisk skolmat

- folkomröstning i regionfrågan
- bättre kollektivtrafik

Vill ni påverka Timrås framtid?
Gå med i Miljöpartiet de Gröna

www.mp.se
Folke 070-3401727
Ola 070-2916025

Folktandvården i Söråker stängs den 26 mars 2010. Du som är kund hos oss 
kommer att bli kallad som planerat men till Folktandvården i Timrå.

Vi hälsar dig välkommen till din nya klinik!

www.lvn.se

Folktandvården Söråker

Aktuellt vid
Folktandvården
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Bild nr 11185.
Bilden är tagen i augusti 
1915 av Albert Wikman 
Jällvik och visar Lag-
fors- dammen nedifrån. 
Bilden är ”upptäckt” i 
ett album som ställts 
till förfogande av Hans 
Wikman (son till Albert). 
Trots att bilden är 
kraftigt blekt är den av 
utmärkt kvalitet, tro-
ligen kontaktkopia på 
en bra glasplåt. Andra 
bilder som finns på 
motivet återger inte alls 
samma mängd detaljer. 
Man kan se en man 
till vänster uppklädd 
i uniform och portfölj. 
Dammen i detta perspektiv ser synnerligen 
välbyggd ut. Till vänster rinner vatten som 
kanske gjorde det möjligt för fisken att ta sig 
fram förbi dammen, en sk Kungsådra. En 

flottningsränna går ut från dammen för det 
virke som skulle vidare ned till kusten. Huset 
till höger var en kvarn och nedanför det låg en 
såg som brann senare samma år vid en första 
elproduktion.

Bild nr 10460. 
Bilden är tagen vid en dans på 
Emmas kulle i Fuske någon gång 
på 1930-talet. Från Bredsjön i norr 
till Stavre i söder fanns denna typ 
av dansbanor, ofta med stånd för 
tombola, pilkastning och servering 
i närheten. I regel var det lokala 
musikanter som spelade. På bilden 
syns inga musiker så kanske var 
det en grammofon? Inga lyktor syns 
till så när augustimörkret föll så 
blev det mörkt. Publiken på bilden 
ser med dagens verklighet mycket 
vårdad ut. För männen gäller kavaj 
och slips och för kvinnorna är det 
kjol eller klänning. Damernas skor 
verkar vara anpassade till att man 
skulle gå eller cykla hem efteråt. 
Det finns inga som står och hänger 
utanför dansbanan utan alla är i 
farten.

Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.
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KALENDER:
28/3 kl 11:00 Söndagsgudstjänst  
Thord Hägglund, Seth Hägglöf
1/4 kl 19:00 Skärtorsdagsmässa i Hässjö kyrka 
Maria Ålander, Malin Hagström, Agneta Granlöf
2/4  kl 11:00 Långfredagsgudstjänst
Thord Hägglund, Agneta Granlöf och körgrupp
4/4 kl 11:00 Påskdagsmässa 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf  Ljustorps kyrko och hem-
bygdskör
5/4 kl 12:00 Söndagsgudstjänst i Riibodarnas missionshus 
Thord Hägglund,  Agneta Granlöf
11/4 kl 11:00 Söndagsgudstjänst  
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
21/4 kl 12:00 Mitt på dagen med lunch i f-hemmet 
Sten Ulander och Thord Hägglund
25/4 kl 11:00 Gudstjänst i gammal ordning
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
30/4 kl 20:00 Valborgsmässofirande vid hembygdsgården 
Vårtal Thord Hägglund
2/5 kl 18:00 Gudstjänst med musiken i centrum 
Hela kyrkan sjunger med Lövbergarna 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
9/5 kl 11:00 Högmässa
Malin Hagström, Maria Ålander
12/5 kl 12:00 Mitt på dagen med lunch i f-hemmet
13/5 kl 08:00 Gökotta i sockestugan
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko och hem-
bygdskör
26/5 MITT PÅ DAGEN RESA
30/5 kl 11:00 Gudstjänst på Trägårn
Thord Hägglund med fl.
6/6 kl. 18:00 Musik i sommarkväll 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Ljustorops kyrko- och 
hembygdskör. Mingel i sockenstugan

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

Expeditionen i Ljustorp
Telefontid: onsdag 10-12  060 - 82270 
Övrig tid hänvisas till pastorsexp i 
Söråker

 

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: månd-onsd, fred 10-12  
tor 13-15
Tel. 060-408 20
kh Peter Persman 060-408 21, 
070 - 3138762

 Jubel i Bushen! 
Aldrig kunde vi i kören ana att vår show Jubel i bus-
hen skulle bli en sådan succé!! Tack alla ni som var 
där, för alla lovord vi fått, det stärker oss. Vi riktar ett 
speciellt tack till Bygdegårdsföreningen, till Mikael 
Svedlund som spelade (som vanligt) superbra till 
några låtar vi sjöng, till dansorkestern Late night set 
som skötte dansmusiken med den äran. Till Tommy 
och Stefan Edlund, Bernt Lundberg för all hjälp och 
tid ni lagt ner på ljud och ljus till oss i kören!

Hälsningar från Ljustorps kyrko och hembygdskör

 

OJ
Vilken succé!

Gudstjänst i gammal ordning
Denna söndag vill vi visa på mångfalden i 
gudstjänstfirandet genom århundradena. Kyr-
kan uppe på höjden är från mitten av 1800 talet 
och vi tar oss tillbaka till den tiden och kän-
ner på hur en gudstjänst anno 1850 skulle ha 
sett ut. Vi använder psalmer ur den Wallinska 
psalmboken som utkom 1819 och en guds-
tjänstordning som är tidstypisk. Husförhör var 
något som var vanligt vid denna tid så vi får 
också känna på hur det var att gå på husförhör 
denna söndag.
Någon regelrätt gudstjänst från 1850-talet 
kommer det inte att bli, det skulle bli för tröt-
tande för oss besökare i 2000-talet men vi 
kommer att ta avstamp i den epoken för att 
både se bakåt och framåt på vår kära Svenska 
kyrkas gudstjänst. Kom gärna och var med och 
kom gärna i tidstypiska kläder till denna dag i 

”gammelvärla”

Bilder tagna av bl a. Olof Ulander o Mats-Ingvar Perälä
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Anton är en go och glad 
liten kille hemma hos famil-
jen Sandblom i Sanna. Han 
har ett medfött och mycket 
ovanligt funktionshinder - 
Cornelia De Langes Syndrom 

Anton föddes i augusti 2008, fem 
veckor för tidigt. Han vägde då 
1800 gram. När  mamma Carina 
först fick se Anton reagerade hon 
på att hans ena arm inte såg ut 
som en vanlig arm, det fattades 
något. Pappa Patrik berättar att 
en av hans första tankar var att 
den nyfödda bebisen inte skulle 
bli många dagar gammal. Efter 
en tid på prematuravdelningen 
på Sundsvalls sjukhus fick för-
äldrarna beskedet att deras 
nyfödde son diagnosticerats med 
det mycket ovanliga Cornelia De 
Langes Syndrom (CdL). 

Liten kundskap
Mamma Carina säger att det 
finns liten kunskap om sjuk-
domen eftersom den är så pass 
ovanlig. Hon berättar vidare 
att sjukdomen kan skilja sig 
mycket från person till person 
- vissa blir jättesjuka medan 
andra bara har ett fåtal symp-
tom. I Antons fall är det svårt 
att säga hur sjukdomen kommer 
att utvecklas. Klart är i alla fall 
att han till skillnad mot de flesta 
andra barn i sin ålder inte kan 
sitta utan stöd.  Han äter den 
mesta födan via en ”knapp” på 
magen och uttrycker sig ännu 
inte med några ord. Istället har 
upptäckarglädjen nyss infunnit 
sig. Anton har lärt sig att plocka 
upp saker som han har tappat 
och att hålla i en sked. För en 
månad sedan var Anton i Umeå 
för att sätta rör i öronen, efter-
som han hörde så dåligt. Även 
det ett vanligt symptom hos barn 
med CdL. Man lyckades bara på 
ena örat, men Carina och Patrik 
säger att Anton ändå hör bättre 
nu än tidigare.

 
Charmig
Anton charmig som få, intygar 
föräldrarna. Storasyster Cris-
tine, 4 år,  verkar hålla med. 
Gemensamt för barn med CdL 
är just att de är så charmiga och 
glada, säger Carina och berättar 
att de via Internet fått kontakt 
med andra föräldrar till barn 
med samma syndrom. I sommar 
ska hela familjen åka på en 
CdL-träff. Visst var det en chock 
att få ett barn med funktions-
hinder, säger Carina och Patrik, 
men det jobbigaste har varit 
allt praktiskt med bl a Försäk-
ringskassa och ekonomi. Carina 
råder nuförtiden alla gravida att 
skaffa en graviditetsförsäkring, 
något hon ångrar att de själva 
inte gjorde. 

Ställ frågor
Snart ska Anton börja på dagis 
i Ljustorp. Eftersom han måste 
bäras nästan hela tiden så ska 
han få en resursperson som 
hjälp. Om nätterna i hemmet 
så har Anton en assistent, efter-
som han den tiden på dygnet 
är kopplad till en apparat som 
hjälper honom att andas lät-
tare. Carina och Patrik berättar 
att Anton tidigare var mycket 

infektionskänslig. Även om 
han inte längre är lika känslig 
så blir han mycket kraftigare 
sjuk än andra barn. När Anton 
blir förkyld kräks han exempel-
vis hela tiden, något som kan 
misstolkas som magsjuka. Om 
han däremot skulle smittas av 
ett magvirus så innebär det att 
han måste få dropp på sjukhu-
set. Antons färäldrar hoppas att 
andra dagisföräldrar låter sina 
barn tillfriskna ordenligt från 
åtminstone magsjuka, hemma. 
Vidare resonerar Antons för-
äldrar att om Anton kommer 
in i dagisgruppen redan nu så 
kommer det om några år inte 
var några konstigheter för hans 
blivande skollkamrater att han 
är lite annorlunda. Antons för-
äldrar avslutar med att tala 
om att det bara är att fråga om 
man har funderingar vad gäller 
Anton!  Det finns inga dumma 
frågor. 

Text & bild: Ia Persson

Läs mer om Cornelia De Langes 
Syndrom på Socialstyrelsens 
hemsida:
http://www.socialstyrelsen.se/
ovanligadiagnoser/
corneliadelangessyndrom

Anton

Familjen Sandblom - Christine, Carina Patrik och Anton

En charmig liten kille
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Baptistförsamlingen

Ljustorps Baptistförsamling           PG 269356-2 BG 5355-1123

Edsta 104, 861 93  Ljustorp                      www.ljustorp.se/betel  
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44                  
e-post: betel@ljustorp.se

Kärlek
Glädje

Mer information
http://www.ljustorp.se/betel

Kalender
 

April

Tor 1/4 19.00 Getsemaneafton med Petrus 
och Maj-Britt Olofsson, HHN

Ons 7/4 19.00 Bönetimma för bygden i  
Ebeneser, Söråker 

Sön 11/4 11.00 Familjegudstjänst

Sön 18/4 18.00 Bön på kapellet gemensamt 
för bönegrupperna och alla andra

Lör 24/4 18.00 Församlingsafton

Fre 30/4 19.00 Valborgsfirande

Maj

Ons 5/5 19.00 Bönetimma för bygden

Sön 9/5 11.00 Gudstjänst

Tor 13/5 09.00 Gökotta på Lövberget.  
Biken börjar!
Sön 23/5 11.00 Gudstjänst
Lör 29/5 18.00 Församlingsafton

 
Se predikoturer för eventuella ändringar
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GLAD 
PÅSK!

                          

Den årliga Bredsjöangeln körs i år  
lördagen den 10/4. 

Anmälan sker på plats från klockan 08:30 
vid Bredsjöns badstrand. Utgång för gående 
klockan 09:00, skoter klockan 09:30. Start-
skott klockan 10:00 och pågår till klockan 
13:00. Startavgift 200 kr/lag.

OBS! Betalning sker vid samlingen. Minst 
2 pers/lag, max 5 pers/lag, max 10 angeldon/
lag. Förstapris 5000 kr vid 50 tävlande lag. 
För mer information vänligen kontakta:

Mats Jonsson 070-379 40 18 eller  
matshj@telia.com

 
Byalaget anordnar även i år majbrasa, 
korv, kaffe och kaka nere vid badstran-
den. Brasan tänds kl 20:00. Välkommen!

För frågor samt bokning av ex byalagets 
bastuudde vänligen kontakta Kent Berg 
på mob 070-218 80 69. Besök gärna vår 
hemsida http://www.ljustorp.se/bredsjon/.

Styrelsen genom Victoria

                          Mjällådalens byalag

Vårtecknen kommer och går och ett säkert 
vårtecken finns i denna sanning: det som 

göms i snö kommer fram i tö.

Den myckna snön föranledde byalaget att 
röja snö från Jällviksbron för att minska 

brotrycket.

Det är glädjande att efterfrågan på vår 
rökeriutbildning har ökat. Redan nu är den 

första kursen fulltecknad.

Vi har i samverkan med Röda Korset i  
Västernorrland anordnat en utbildning i 
HLR, hjärt- och lungräddning i slutet på 

april.

Ordförande  
Kjell Rastberg

Bredsjön & Slättmons byalag

Hemsida:  www.ljustorp.se/bredsjon/

Ur Bygd i förvandling, del III
I
illjet´n odygdig, retsam, gör ”rackartyg”
illfä´nas retas med någon
illgrå´na känna på sig att något olustigt är på gång
illhjä´rna äventyrare
illhå´ga lura, förleda någon
illhå´gas vantrivas
illhå´llen frusen, olustig, illa omtyckt
illjä´rs listig, slyngelaktig
illvár  mycket uppmärksam, skärpt
illvóli  retsamt, småstygg
íngan  ingenting, inget
inte ett jóta absolut ingenting
inte fullt út inte riktigt klok
 
J
jála  ett mindre inhägnat markområde
jále  prata strunt utan uppehåll och slut.
jállme  jamar
jámsa  prata strunt, struntprat
jámske tugga utan tänder
jánke på´ var tveksam, obeslutsam, hit och dit
jeschä´varn slarvigt uttal för ”gästgivare”
jetingdýlla getingbo
jét- knöper getspillning 
jett  måste
jimle på´ ”surrade på”, fantiserade utan uppehåll
ji´stanes ett utrop, uttrycker förvåning
jíss på  uttrycker en undran
jól-móra forna tiders barnmorska 
jól-trákta ett jordstycke, en åkerbit
júmma genljuder, ekoljud inomhus 
jå´lmit äckligt 
jå´llre  jollra

Våra dialektord, I-J:

Ås/Lagfors byalag



19

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

Träffpunkten drivs kommunalt i samverkan 
med primärvården, frivilligorganisationer och 
svenska kyrkan. På träffpunkten finns kom-
munens anhörigkonsulent. Anhörigcenter skall 
fungera som äldreomsorgens informations-
kanal till kommunmedborgarna. Lokalen är i 
Centrumhuset.
Öppettider mån-fre 12-15, sön 12.30-15

Hembesök kan bokas 
Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 070-656 98 31

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut

Klinik: Mariedal, Timrå 
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker

070-533 17 92

Glöm inte bort att vi numera
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

Sjöströms Busstrafik
 Lagfors

Matjord

Kranbils- 
transporter

Sanna GruS
Öppom 124, 861 93  Ljustorp

Telefon: 060-820 35 eller
 070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Jubel i bushen
Kören visar upp oväntade kvaliteer

Lördagen den 20 februari 
slog Ljustorps kyrko- och 
hembygdskör upp portarna 
på Bygdegården i Ljustorp 
för fest och underhållning. 
Namnet på den utsålda 
showen ”Jubel i bushen” 
antydde att här skulle man 
nog vänta sig annat än körens 
vanliga reportoar. 

I stora salen var det dukat för 
mat på fyra långbord, men det 
fanns också bord med drinkar 
och snittar. Man hade tänkt sig 
en halvtimmes mingel innan 
föreställningen drog igång, men 
ljustorparna föredrog att säkra 
sina platser vid borden och prata 
med sina bordsgrannar istället. 
Klockan sju drog kören igång 
sitt första nummer som var 
en presentationssång på Povel 
Ramels melodi ”Var är Tvålen”. 
Sopraner, altar, tenorer och 
basar fick alla sina tillfällen att 
presentera sig. 

Falukorv
Kvällens presentatör var Sven-
Erik Gruffman, kvällen till ära 
klädd i frack. För att klara sitt 
uppdrag under kvällen hade han 
försett sig med klocka av typ 
gammal skolklocka, vattenflaska 
och en falukorvsring!! Vad skulle 
detta bliva? Först ut som soloar-
tist var Bodil Mattsson som sjöng 
Abba-låten ”Money money”, 
under det att Rolf Henriksson 

utklädd till elegant kapitalist 
strödde hundralappar omkring 
sig (som han dock tog reda på 
efteråt ). Publiken var på hugget 
från första början och visade sin 
uppskattning. Familjen Bergfors 
var flitig under kvällen. Kata-
rina och mamma Karin sjöng 
den svåra låten ”The Prayer”. 
Efter de inledande trettio minu-
terna med uppträdanden och 
historier, berättade av Sven-
Erik, var det dags för mat. Kören 
på 32 personer och orkestern på 
5 personer hade redan ätit, nu 
gällde det den inbjudna publiken 
på 120 personer fördelade på 4 
långbord. Alla i kören hade fått 
sina uppgifter. Det är inget som 
löser sig självt att samtidigt ser-
vera så många människor! Som 
huvudrätt serverades marinerad 
rostbiff med potatisgratäng, som 
rönte stor uppskattning. Chef 
över matlagningen var Anne 
Bredin. Åsa Eriksson ställde i 
ordning efterrätten, kladdkaka 
med grädde. Vid varje långbord 
fanns fyra värdar, som skötte om 
sina gäster. Bitte Edström, Britt-
Marie Borgström, Carina Frölan-
der och Agneta Granlöf jobbade 
också med att serva gästerna vid 
borden. Trivselnivån kan man 
ofta känna genom att lyssna till 
det allmänna sorlet och det var 
högt. Madeleine Thunfors sjöng 
och spelade en egenkomponerad 
låt ”All I wan´t” och ackompanje-
rade även Johanna Bergfors som 
framförde ”Release me”. Efter 

middagen spred kören ut sig över 
hela lokalen och sjöng ”Rövarlå-
ten” från filmen Ronja Rövardot-
ter. Här fick männen briljera med 
sina mörka och kraftfulla röster. 
Hans Nordlander, Sven Bredin, 
Alvar Sandström och Lennart 
Tjärnberg sjöng och stampade 
lätt förklädda till sagans rövare. 

Wallmans salonger
Hysteriskt roligt blev det när 
Sandra Hägglund spelade eng-
elsktalande präst på besök med 
Sven Bredin som tolk. Svens 
översättningar var mer tokiga 
gissningar än initierade över-
sättningar som ex ”Good bless 
you all” blev i Svens översätt-
ning ”och Gud blåste er allihop”. 
Sent omsider kom körens ledare 
Agneta Granlöf till tals och 
kunde berätta bakgrunden till 
kvällens fest. Det hela började 
med en inbjudan från hovpredi-
kant Birgit Huss att med pasto-
ratets körer delta i en gudstjänst 
i Slottskyrkan 

Agneta Granlöf 

Forts på sid. 22
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Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt  

    Pensionärsrabatt

Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & Fax 060-58 07 80

Välkommen!                                                                

Butiken är fylld 
med vårnyheter! 

Kläderna kan du se på 

modevisningen 8/4 

på Bygdegården i Ljustorp.

Vårnyheterna har 
kommit in!  

Den personliga butiken
Öppettider:

Vardagar 10.00 - 17.30
Lördagar 10.00 - 14.00

Telefon 060-57 33 30  Köpmangatan 39, Timrå

Välkommen! 

Nära till fri parkering!

50- 70 % på 
vinterkläder

 
Hembygdsföreningen 

i Ljustorp

Detta händer under
April-maj:

Berättarkväll med Anders Nigard
14/4

Valborgsmässofirande 
30/4 kl. 18.30

Veteranbilsutställning
23/5 kl. 12-16

Grillbuffé och kaffe

Välkomna till våra arrangemang!

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se

070-6145464
www.ulander.com/ljustorp/

”ÄGGSEXA”
Bygdegården Ljustorp

Skärtorsdag 1 april Kl.18.00
Dans till 
FINEZZE

Boule
Ons 12-15 
Skönsberg   

 
Alla välkomna

Inte medlem, funderar du på att bli det? 
Kom och besök något av våra  

medlemsmöten eller ring Harriet  
Svedlund tel. 824 21 för mer information 

om våra aktiviteter

Nästa medlemsmöte
27 april

Bygdegården Ljustorp kl. 13.00
Modevisning
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söndagen den 26 september 
2010. Alla tre körer ställde upp 
på inbjudan och Ljustorpskören 
beslöt sig för att resa tillsammans 
och för detta krävdes finansie-
ring. Agneta kom då med för-
slaget att ordna en fest à la 
Wallmans salonger. Kören har 
sedan jobbat med förberedelser 
och repetitioner sedan början av 
november 2009. Agneta berät-
tade att hon först när de kommit 
en bra bit med arbetet började 
inse vidden av allt som måste 
göras. 

Sura städtanter
Männen sjöng i ett kostymnum-
mer historien om Evert i skogen. 
Lennart Tjärnberg ackompanje-
rade på dragspel. I kören ingår 
också några unga förmågor med 
utbildning i framträdande, vilket 
höjer hela kören. En av dessa är 
Sofie Edström, som framförde 
musikallåten ”Duvemåla hage”. 
Lena Sellstedt och Bitte Edström 
framförde en duett, som handlade 
om att ha en solkatt i bur. Orig-
nalets titel är ”Slipping through 
my fingers”. Publiken fick även 
delta i allsång. Viktoria och Sofie 
ledde gemensamt allsången 
”Båtlåt” av Robert Broberg. 
Det blir tyst ett slag och sedan 
sveper en massa grå dammande 
och muttrande sura städvarelser 
fram mellan borden och samlas 
på scenen. De börjar sjunga 
”En tuff brud i lyxförpackning”, 
vilket först verkar obegripligt. 
Plötsligt spricker den surmulna 
minen upp lika snabbt som städ-

rockarna knäpps upp. Det går ett 
sus genom publiken när städer-
skorna ömsar skinn och blir glitt-
rande festklädda damer, precis 
när de sjungit ..”man får karln 
lätt på knä i guldlamé.” Man kan 
riktigt se hur damerna studsar 
till av den häftiga publikreaktio-
nen och det tar några sekunder, 
innan man samlar ihop sig och 
verkligen är de tuffa brudarna. 
Sedan fortsätter kvinnorna att 
med kraft och inlevelse sjunga 
resten av sången. En pålitlig 
och ofta utnyttjad solist är Anne 
Bredin som den här kvällen sjöng 
”En vanlig dag”. Kvällens orkes-
ter hette ”Late night set” och var 
en konstellation återskapad från 
ungdomen för denna kväll, men 
man kunde även tänka sig att 
ta spelningar i fortsättningen. 
Orkestern var igång hela kvällen 
i olika roller, som ljudtekniker, 
ackompanjatör och stod slutli-
gen för musiken under den två 

timmar långa dansen. Med stöd 
av orkestern sjöng Sven Bredin 
”Ta mej härifrån”. 

Stående ovationer
Roland Pettersson, välkänd kör-
solist för ljustorparna, framförde 
den gamla schlagern ”Valsen 
om Frans Oskar”. Sedan var 
det dags för männen att samlas 
kring ”Smedsvisan”. Sandra 
Hägglund, Sofie Edström och 
Victoria Lundgren gjorde en 
sketch om livet på ålderdoms-
hemmet och äntligen fick vi se 

vad Sven-Erik Gruffmans falu-
korvsring skulle användas till. 
Till slut blev det dags för Sven-
Erik att träda fram och tacka alla 
för deras insatser. Varefter kören 
sjöng en tacksång, ”Tack publik”, 
på melodin ”Good night Sweet-
heart” och tog farväl för denna 
gång. Publiken gav stående ova-
tioner och det kunde bara höras 
lovord till kvällens föreställning 
i eftersnacket. Kvällens program 
hade varit mycket omväxlande 
och underhållande med alla de 
olika förmågor som ryms i kören. 
Det var en annan bild av kören 
och ingen tycktes denna kväll ha 
saknat den traditionella reperto-
aren. Ekonomiskt tog sig kören 
ett stort steg närmare Slottskyr-
kan i höst. 

Text & bild: Olof Ulander

Från vänster Tord Josefsson, Sven Bredin, Rolf Henriksson, Roland Pettersson, Bernt-
Olof Lundgren, Hans Nordlander, Alvar Sandström, Sven-Erik Gruffman.

Från vänster Tommy Edström elgitarr, Leif Edström keyboard, Stefan Edström 
trummor och Kjell Lundberg elgitarr. Orkesterns femte medlem Bernt Lundberg 
satt vid mixerbordet. 

Se fler bilder på: 
www.ulander.com/ljustorp/
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www.scaskog.com

Jaga björn  
med ett proffs
Sälj virke till SCA och få chans att delta i exklusiv björnjakt

Kontakta din lokala virkesköpare för mer information. 

Per Stadling 
Sundsvall/Timrå

851 88 SUNDSVALL 
Tel 060-19 39 18
Mobil 070-229 04 55

per.stadling@sca.com 
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Silltårta
 
Som huvudrätt 8-10 personer
Som förrätt 18-20 personer

2 förp. polarkaka = 6 halvmånar
Smör eller bordsmargarin
Ca 5 dl riven, vällagrad västerbottenost
1 dl finhackad gul lök
3 dl gräddfil
6 hårdkokta, skivade ägg
1-2 krm nymald vit- eller svartpeppar
Ca 2 dl lättmajonäs
2-3 dl mycket finstrimlad sallad
1 burk inlagd festsill med lök, 600 g
1 burk senapssill, 260 g
1 burk tomatsill, 275 g

Till garnering
1-1,5 dl finhackad gräslök
Lökringar av röd eller gul lök
Små dillvippor

Smöra alla polarkakor. Lägg ihop två av bröden på ett stort fat så att de bildar 
en rund botten.
Blanda ihop gräddfilen, löken och osten. Fördela över bottenlagret.
Lägg på två nya bröd med skarven förskjuten. Täck dessa bröd med de skivade 
äggen. Krydda äggen med nymald peppar och bred majonäsen över.
Lägg på de två sista bröden och täck dessa med ett tunt lager finstrimlad 
sallad. Skär den inlagda sillfilén i lagom bitar och lägg dem som en yttre ring på 
tårtan.
Fortsätt med en mellanring av senapssill och slutligen tomatsillen i mitten. Gar-
nera silltårtan med finhackad gräslök, lökringar av gul eller röd lök samt små 
dillvippor. 

Ät och njut!!

Det går bra att byta ut sillsorter efter tycke och smak.
 

Hoppas det smakar! 
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet

- vår väg är lugn
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Genom förordningar 1685-1690 
ordnades indelningsverket. För 
Ljustorps del avskaffades knekte-
hållet och båtsmansrotering inför-
des. Frågan om båtsmanstorp synes 
under den första tiden inte ha 
genomförts. I en kunglig kungörelse 
1688 finns icke ett ord om torpen 
utan endast om Legan, vilken upp-
gick till 100 daler, lönen, som 24 
daler kopparmynt och en buldans-
klädning, kosthållet, utrustningen 
vid krig samt fördubblingen. Om 
kosthållet inte åtnjöts in natura, 
utgjordes det av 2 tunnor spann-
mål och 2 pund fullgoda matvaror 
årligen. Fördubblingen avsåg att 
vid ”infallande krigstid skulle till 
Kungl. Maj:ts och fäderneslandets 
tjänst rotarna anskaffa ytterligare 
en båtsman var för sig, som skulle 
åtnjuta lika lön och utrustning som 
den ordinarie”, och vid hans avgång 
på ena eller andra sättet träda in i 
hans ställe.

I Mellberg beslöts 1774 enligt då 
gällande förordning, att ett båts-
manstorp skulle utsättas och torpet 
uttogs strax nedom Storsvedjehålet. 
Arealen skulle utgöra 1 tunnland 
uppodlad och ett tunnland ouppod-
lad mark. Torpet skulle bebyggas 
med en sexknytt stugubyggning, 5 
alnar hög till väggbandet och med 
förstuga och kallkammare. Stugans 
bredd skulle vara 8 alnar och läng-
den 12 alnar, invändigt försedd med 
öppen spis. Dessutom skulle uppfö-
ras 1 lada med tröskloge, invändigt 
11 alnar lång och 8 alnar bred, ett 
fähus, 5 alnar i fyrkant med tillbyggt 
skjul av bräder samt ett häbbre. 
Någon bakugn murades inte, utan 
båtsman fick själv mura en sådan 
på en stor sten intill stugan. När 
byggnaderna var färdiga, anställdes 
torparsonen K. Smed till båtsman. 
Året 1834 var båtsman Smed avli-
den och änkan Karin Smed bodde 
ensam kvar i stugan. Samma år 
hade laga skifte påbörjats i Mell-
bergs by, och byamännen frågade 
då änkan Smed, om de fick ta med 
torpet i laga skiftet. Det gick änkan 
med på under förutsättning att hon 
fick ”gå på roten”. Detta innebar, 
att hon skulle få gå mellan rote-
bönderna i tur och ordning och äta 
under sitt återstående liv och så 
ville hon ha en hederlig begravning. 
Detta gick rotebönderna med på 

och så fick hon börja rotegången på 
”Hammarn”. Det betydde, att hon 
skulle bo en månad på den fastig-
het, som bröderna Axel och Valter 
Sundell nu äger. Sedan skulle hon 
bo hos Bygrens en månad, därefter 
hos Abraham Lindbeck och sedan 
hos F.E. Söderlunds osv.

När laga skiftet var färdigt 1836 och 
ett nytt båtsmanstorp utsatt intill 
kyrkoherdeboställets skifteslinje, 
började rotebönderna varsamt ta ner 
de gamla byggnaderna på båtsmans 
Smeds torp. De flyttades sedan till 
det nya torpets område och uppför-
des där på nytt. Så söktes en ny båts-
man och torparsonen Per Fredrik 
Staaf anmälde sig. Vid granskning 
befanns han ha en hederlig vandel 
och antogs till båtsman. Enligt gäl-
lande bestämmelser skulle båtsman 
Staaf utrustas enligt följande: För-
utom 10 daler riksgäld i penningar 
skulle han ha 1 st kapprock, vartill 
åtgick 9 ½ alnar grått vadmal av 1 
alns bredd och 9½ alnar foderväv, 1 
st kappsäck med runda bottnar, var-
till  behövdes 4½ alnar segelduk och 
5½ alnar foderväv av 1 alns bredd, 
1 st rockad rya eller ylletäcke, 1 st 
hängmatta, 1 st jacka med dubbel-
slag och ståndkrage, vartill åtgick 
4½ alnar grått vadmal av 1 alns 
bredd och 4½ alnar foderväv samt 
1½ dussin släta mässingsknappar, 
1 st väst eller undertröja med ärmar 
av grått vadmal med en tygåtgång av 
4½ alnar samt 4 alnar foderväv och 
¾ dussin släta mässingsknappar, 1 
par långbyxor, tygåtgång 4½ alnar 
samt ½ dussin mässingsknappar, 
2 st skjortor av blaggarn, 1 st svart 
hatt, 1 par skor av smor-läder samt 
2 par yllestrumpor. Änkan Smed 
blev med åren ofärdig och kunde till 
slut inte längre gå mellan gårdarna 
under sin rotevandring. Därför lät 
byamännen av tunna furuspjälor 
fläta en korg, som var så lång, att 
gumman rymdes i den liggande. 
Efter sidorna flätade de in hyvlade 
granstörar, så att korgen blev som 
en bår. I denna korg bar de änkan 
Smed mellan bondgårdarna under 
hennes sista tid här i livet.

1865 valdes Per Fredrik Staaf till 
kyrkvaktmästare med en lön av 
5 kannor korn av varje bonde och 
5 öre av varje torpare per år. För 
detta skulle han punktligt sköta 

klämtningen i kyrkklockorna. Han 
efterträdde den avlidne kyrkvakt-
mästaren Enock Lindholm. År 1900 
hade Per Fredrik Staaf avlidit. Han 
efterlämnade änkan Erika Staaf 
samt barnen Karin och Lars. Staaf 
var den siste båtsmannen, och efter-
som man inte mer behövde hålla 
någon båtsman, beslöt byamännen 
att sälja båtsmanstorpet. Bondeso-
nen Petter Lindbeck erbjöd sig att 
köpa torpet och utge födoråd till 
änkan Staaf under förutsättning 
att han fick flytta båtsmansstugan 
omkring 20 m längre söderut. Han 
ville nämligen bygga en större man-
gårdsbyggnad på båtsmansstugans 
gamla plats. Det blev affär av och 
Lindbeck betalade 1000 kr för torpet. 
Därtill förband han sig att i födoråd 
ge änkan Staaf 4 tunnor potatis, 1 
tunna korn och 1 fjärding saltström-
ming per år samt 1 stop mjölk varje 
dag under hennes återstående livs-
tid. Det kan ju synas som att detta 
födoråd inte var mycket att leva på 
för änkan Staaf och hennes barn. 
Men när man betänker att torpet 
var så litet, att det inte födde mer 
än nätt två kor, så var det ju ändå 
en stor belastning för köparen. 
Köpesumman var ju 1000 kronor 
och ingen bostad fanns åt honom på 
torpet. 

Emellertid visade det sig snart, att 
de nya ägarna var ovanligt duktiga 
människor. Lindbeck lät iordning-
ställa det lilla häbbret för  änkan 
Staaf att bo i under sommaren, 
medan han med varsamma händer 
flyttade båtsmansstugan. Han 
murade upp en liten eldstad av grå-
sten intill häbbret och där kunde 
mor Staaf koka sin mat. Innan vin-
tern kom, fick hon flytta in i sin lilla 
stuga igen. Då hade det ordnats en 
bakugn i stora rummet och i den 
lilla kallkammarn hade det blivit en 
liten mur med järnhälla. Familjen 
Lindbeck inköpte en större stuga 
från hemmanet Högland 5:6 nära 
gränsen mot Sanna och den timra-
des sedan upp på den gamla båts-
mansstugans tomt. Änkan Staafs 
dotter gifte sig och flyttade bort från 
bygden. Sonen Lars köpte en tomt 
av L.O. Hägglund och byggde sig en 
egen gård. Och gamla mor Staaf dog 
vid hög ålder år 1923.

Gottfrid Svärd

Ett båtsmanstorp i Mellberg
Utdrag ur ”Bygd i förvandling” del lll
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Närmare än någon annan.

Bilrutor och 
glasreparationer
Stenskottslagning

Öppet må-to 7-17 fr 7-16
Terminalvägen 6, Timrå
Telefon 57 64 20 

Ryds Glas
i Timrå AB

Telefon 060-416 56
www.dina.se/timraorten

v v 

En mäklare nära dig   
 
 

     
 
 

            
                      

  

Mäklarna i Timrå 
          Köpmangatan 18 

Fastighetsmäklare 
Ann Rydell Hall 

Fastighetsmäklare 
Julia Berggren 

 
    Funderar ni på att sälja er bostad? 

 
Kontakta oss för en kostnadsfri muntlig marknadsvärdering samt 
en presentation av hur vi tar hand om Er viktigaste affär i livet! 

 
Tfn 57 33 90 
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Klimatsmarta Ljustorp

Förstudien är nu avslutad 
och vi kan sammanfatta. Det 
vart totalt 48 svar på enkäten 
som vi skickade ut till hush-
ållen i Ljustorp. 

Totalt var det 41 hushåll och 7 
företag som svarade. Intresse-
anmälan för miljödiplomeringen 
var det 20 stycken som lämnade 
in. 1 företag och 7 familjer vill ha 
skriftlig information om miljö-
diplomeringen. 7 familjer och 5 
föreningar och företag vill miljö-
diplomera sig. Både skolan och 

förskolan vill vara med. Ingela 
Dahlin kommer att genomföra 
miljödiplomeringen längre fram. 

Filmvisning med filmen “six 
degrees” baserad på Mark Lynas 
bok gav en skrämmande bild 
utav framtiden och fick oss verk-
ligen att tänka till. Fler borde ha 
tagit tillfället i akt och se denna 
tänkvärda film.
Presentationen av den genom-
förda förstudien hade vi den 24 
februari där vi gick igenom vad 
vi kommit fram till. 

Vårt varma Tack

för visad värme och omtanke

i sorgen då vår käre

Allan Nilsson

lämnade oss.

Tack för vackra blommor vid båren,

samt gåvor till olika fonder.

Tack även för alla samtal, brev och

blommor till hemmet.

Yvonne med familj

Ljustorps 

Sockenförening

Vi uppre-
par fjolårets 

succé och 
har 

Öppet Hus i 
Ljustorp den 

22 maj.

22 maj
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Mobila massören!
 

Jag masserar i Ljustorp  
1 ggr/månad, boka tid!

 Liselotte Forsberg, dipl. & cert. massageterapeut 
Mobil: 070-266 89 81

Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se 

Köp  
öronljus och 
spikmattor!

Ge bort  
ett 

presentkort

En aning personligare 

Begravningsbyrån med det personliga  
engagemanget finns för Dig alla dagar.  

Vi har jour kvällar och helger så även då når Du  
oss om Du behöver vår hjälp vid ett dödsfall. 

På begravningsbyrån hjälper våra duktiga
medarbetare Dig när det gäller begravningar. 

Testamenten, bouppteckningar, samboavtal, gåvobrev
och äktenskapsförord m.m samarbetar vi med 

Ringa Juridik.

Välkommen till oss! 

Hässjö Begravningsbyrå 

Köpmangatan 38 i Timrå 

Tel 400 63
 (Gäller även kvällar och helger) 
   

www.ringabyraer.se 

            
                Av SBF auktoriserade begravningsbyråer 
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Regler för Sudoku

Spelplanen består av ett rutnät om 81 rutor 
som är fördelade på nio vågräta rader, nio lod-
räta kolumner samt nio kvadratiska regioner. 
Varje rad, kolumn och region innehåller alltså 
sammanlagt nio rutor. Vissa av rutorna inne-
håller 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 36. 

LYCKA TILL!

Pyssel sidan 
Lös och färglägg! 

3
7

1

72
1

6

3
6

5
18 7

8
9

5

9
861

9
3

5

7
6

9 2

3 

Här får ni något att bita i.
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STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14  

070-351 27 10





























Martins service
VVS 

PELLETS
VÄRMEPUMPAR 
070-673 06 09

Öppettider 

Terminalvägen 6 
861 36 Timrå 

Mån-Fre    07-17 

Utkörning       

Pellets 6 & 8 mm, 
Värmeloggs och 

spånbalar 
 till bra priser! 

Tel: 060-571050 

Byggbutiken  
i Timrå 
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  Mars 

    Lör 27 kl. 18.00 
 Filmvisning 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling
    
    Lör 27 kl. 20.30-21.30 
 Earth Hour 
 Släck lyset! 
 Värdsnaturfonden WWF
    
    Sön 28 kl. 11.00 
  Söndagsgudjänst 
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling

  April 
   
    Tor 1 kl.18.00 
 Äggsexa 
 Bygdegården 
 PRO

    Tor 1 kl. 19.00 
 Getsemaneafton 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Tor 1 kl. 19.00 
 Skärtorsdagsmässa  
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling

    Fre 2 kl. 11.00 
 Långfredagsgudstjänst 
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling

     Sön 4 kl. 11.00 
 Påskdagsmässa  
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling

    Mån 5 kl. 12.00 
 Söndagsgudstjänst 
 Riibodarnas missionshus 
 Ljustorps församling

    Tor 8 kl. 19.00 
 Modevisning   
 Bygdegården 
 Centerkvinnorna

    Sön 11 kl. 11.00 
 Gudjänst 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Sön 11 kl. 11.00 
 Söndagsgudjänst 
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling

    Mån 12 kl.8.00 
 Företagsfrukost 
 Bygdegården 
 Lj. Sockenförening

    Ons 14 kl. 19.00 
 Berättarkväll 
 Hembygdsgården 
 Hembygdsföreningen

    Sön 18 kl. 18.00 
 Bön 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Ons 21 kl. 12.00 
 Mitt på dagen 
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Lör 24 kl. 18.00 
 Församlingsafton 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Sön 25 kl. 11.00 
 Gudstjänst gammal ordning 
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling

    Tis 27 kl.13.00 
 Medlemsmöte 
 Bygdegården 
 PRO

    Fre 30 kl. 18.30 
 Valborgsmässofirande 
 Hembygdsgården 
 Hembygdsföreningen

    Fre 30 kl.19.00 
 Valborgsfirande	 	
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Fre  30 kl. 20.00 
 Valborgsmässofirande 
 Hembygdsgården 
 Ljustorps församling

  Maj

    Sön 2 kl. 18.00 
 Gudstjänst 
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling

Stoppdatum Ljustorpsbladet 

  Mån 3 kl.8.00 
 Företagsfrukost 
 Bygdegården 
 Lj. Sockenförening

    Ons 5 kl 19.00 
 Bönetimma 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    

Sön 9 kl. 11.00 
 Gudstjänst   
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Sön 9 kl. 11.00 
 Högmässa 
 Ljustorps kyrka  
 Ljustorps församling

    Ons 12 kl. 12.00 
 Mitt på dagen  
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

    Tor 13 kl. 08.00 
 Gökotta 
 Sockenstugan 
 Ljustorps församling

    Tor 13 kl. 09.00 
  Gökotta 
 Lövberget 
 Lj. Baptistförsamling

22/23 Nästa Ljustorpsblad 

    Lör 22 Öppet Hus i Ljustorp

    Sön 23 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Tis 25 kl. 12-16 
 Veteranbilsutställning  
 Hembygdsgården 
 Hembygdsföreningen

    Ons 26 kl. 8.00 
 Mitt på dagen resa

    Lör 29 kl. 18.00 
 Församlingsafton 
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

  

  Sön 30 kl. 11.00 
 Gudstjänst 
 Trägår´n 
 Ljustorps församling

    Regelbunden verksamhet

     Tis kl. 10-12    
 Öppet Kyrkis 
 Församlingshemmet 
 Ljustorps församling

     Ons kl. 11.00 
 Boule 
 Skönsberg 
 PRO  

      

Aktiviteter  i Ljustorp april - maj
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RÖDA KORSETS ARBETE I TIMRÅ KOMMUN

Under 2009 arbetade vi med:

* Ansvarade för verksamheten på anhörigcenter 1 dag/vecka
* Deltog i terapiverksamheten på Hagalid 1 dag/vecka
* Möten med aktiviteter i Tynderö och Ljustorp 1 ggr/vecka
* Hade öppen lokal för daglediga i Timrå 3 dagar/vecka
* Mötte 950-1000 besökare på Mötesplats Kupan i månaden
* Tog emot 10-14 praktikanter på Mötesplats Kupan/ år
* Tog emot ca 80 besök omkring efterforskning av anhöriga, familjeåterförening
   och stöd i asylfrågor under året.
* Tränade svenska språket med asylsökande kvinnor var 14:e dag 
* Bedrivit insamlingar: Vårinsamling Gaza- 5000 kr, Haiti - 10 294 kr, 
   Rädda mammorna - 2000 kr och julinsamlingen - 6000 kr. Detta enbart i Ljustorp! 
* Sänder ca 60 babypaket/ år till Afrika och Asien.

DU ÄR OCKSÅ VÄLKOMMEN ATT DELTA I VÅRT ARBETE

Genom Ljustorpsordf. Doris Elfström
Tfn: 82311 Mobil: 073- 0941272
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Telefonnummer

Ljustorp
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Rotsjö gård   0611-420 46
Idrottsplatsen  060-821 86 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 070-28 83 147
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  073-077 71 58
Fritids    060-821 47
Ala skola   060-414 20
Sjukanmälan Ala  073-077 71 58
Sörberge skola  060-16 32 37
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  060-821 38

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage) 070-325 76 90
Ljustorps Taxi  070-288 47 46
    070-247 14 14
Din Tur, kundtjänst 0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus 060-400 73
Vårdcentral Söråker  060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-45 04 50
Försäkringskassa   0771-52 45 24
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen 060-59 57 20
Lantbrevbärare Timrå  060-57 34 31 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  060-59 21 60
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20
    060-822 70

Öppettider

Ljustorps Handel 
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15

Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14

Kansli IP
  Udda v. Ti, Tor 8.00-11.00 Jämn v. Må, Ti, To 8.00-11.00 

Pastorexpedition Ljustorp
Ons 10-12 
Övrig tid Pastorsexpedition Söråker

 

   

Ljustorps information

Facit Sudoku

Företagsfrukost
12 april / 3 maj
Bygdegården 
Välkomna!
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Åke vann skotern!
Den 17 februari 
hade Timrå Snösko-
terklubb sitt årliga 
lotteri, där första 
priset är en helt ny 
skoter. 
Spänningen var stor 
när lottnumret var 
draget och det medde-
lades att årets skoter 
gått till Ljustorp. Åke 
Näslund blev den 
lyckliga vinnaren och 
ordföranden Peter 
Granåsen ringde upp 
en mycket förvånad 
Åke och ville att han 

skulle komma till Sör-
åker Folkets Hus och 
motta skotern. Åke 
hade dock druckit en 
öl till maten och ville 
inte köra bil, så en av 
medlemmarna på plats 
skickades att hämta 
Åke. Det visade sig att 
Åke bara köpt en enda 
lott. Men vilken lott! 

Text: Therés Wiklund

Skoterklubbens ordförande Peter Granåsen och Åke Näslund.
Bild: Jonny Mårdner

I sommar kommer det 
att hända något ovanligt 
i Ljustorp. En nyskriven 
teater om en mördare från 
Edsåker kommer att sättas 
upp på Lögdö bruk. 

Manus är skrivet av Kerstin 
Hultin och hon har baserat 
dramat på rättegångshand-
lingar och forskning från fäng-
elsearkiv i Skåne, bland andra 
frigivningspapperen för  Lars 
Nyberg och Olof Andersson 
Boväng, som blir frigivna efter 
att ha avtjänat livstids straff-
arbete för delaktighet i mord. 
I botten ligger alltså en  sann 
händelse. Teatern utspelar 
sig 1865 och kärlek, otrohet och trolldom är bara några 

av ingredienserna. Båtsman, 
pigan, skräddaren, 
smeden, änkan och 
hustrun är några 
av karaktärerna vi 
möter. 

Pjäsen sätts upp av 
Teater Häxan som 
bildades 2009 och i 
kärntruppen finns 
Kerstin Hultin, 
Emma Berg och Jes-
sica Henriksson som 
också ressigerar  

”Svartdjefulen i Ljustorp”. I 
föreställningen som även inne-
håller sång och musik medver-
kar ett tiotal personer. 

Pjäsen uppförs på Lögdö bruk 
som utomhusteater med pre-
miär 23 juli. Det blir 13 före-
ställningar som kommer att 
spelas i skymningen för stämm-
ningens skull. 7 augusti  är det 
avslutning. Biljeter finns att 
köpa på Ljustorps Handel från 
slutet av april. 

Text: Sara Östman

”Svartdjefulen i Ljustorp”

Boväng                                                          Nyberg

Kerstin Hultin och Jessica Henriksson



Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...

Baptistförsamlingen 
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz Motor 
Butik Vitamin
Bygdegårdsföreningen
Byggbutiken
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland 
Folktandvården
Hofmann tandläkare 
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå

Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Martins Service
Miljöpartiet 
Mobila massören
Monicas
New Fashion

NL Maskinskydd & Service
Norrskog 
PN Montage
Rialp  
Primaskog 
Remax Mäklarna 
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik 
Stavre Grus
Träffpunkten

hälsar alla hjärtligt välkomna!


