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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:   Bygdekontoret/ Bygdetorget 
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
   Lena Liljemark  ansutg@ljustorpsbladet.se

   Redaktion/skrivbenter 
   Sara Östman  tel: 060-122666 
   Olof Ulander  tel: 060-822 40 
   Torsten Byström tel: 060-57 93 22 
   Lena Liljemark tel: 073-822 41 57 
   Tommy Klaar tel: 060-58 91 75 
   Frida Nygren tel: 070-171 89 69 
 
Gästskribenter:  Torsten Sundberg,  klass 4-5 
Ljustorps skola

LJUSTORP

En GnistrandE landsbyGd

Tidningsinformation
Nästa tidning 18/5  

 
Stoppdatum den 9/5

Prenumerationer
Tidningen delas ut gratis till alla som har brev-
låda i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen 
kan prenumerera för 175 kronor per år. Sätt in 

pengarna på PG 86 11 24-6 och skriv prenumera-
tion, ditt namn och adress så kommer tidningen.

Annonser
Kontakta Ulf 070-203 54 69 eller redaktionen på 

mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors: 
Bredsjöns byalag   tel: 070-534 51 47 
Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hörnström   tel: 060-810 50 
Fuske: 
Fuske byalag   tel: 060-811 19
Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen: 
Hans Öberg    tel: 070-340 92 29 
Lögdö, Riibodarna: 
Björn Andersson   tel: 070-354 10 84 
Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget: 
Pernilla Sjöström   tel: 060-824 34 
Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv: 
Bert Hägglund  tel: 060-830 50
Åsäng, Höglandsbodarna, 
Mjällå och Tunbodarna 
Sven-Erik Karlsson   tel: 070-234 48 85

Ring er distributör om ni inte fått tidningen... Bild framsidan: Starten MCS i Mellberg 20 km 
Fotograf: Sara Östman 
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 Styrelse 2015
  Lena Liljemark, ordf 
  Niclas Andersson, vice  
  Ulf Nilsson, kassör
  Sara Östman, sekr 
  Per Malmsberg 
  Rosetta Doré  
  Suppleant:   
  Vivianne Nyman
  Björn Andersson

  AU: Lena, Ulf, Per

Ljustorps  
sockenförening

Årsavgift
Enskild: 75:- 
Familj: 125:-

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.se

röst

Föreningen skall verka för att 
skapa de bästa förutsättningar för 

att leva och bo i Ljustorp!

Öppet hus 21 maj
Det närmar sig Ljustorps stora dag, då vi bjuder 
in alla utifrån och visar upp vad Ljustorp har att 
erbjuda. På Trägår´n erbjuds som vanligt Lövber-
garna, lite knallar, Lidas & damlaget säljer fika.

Vi hoppas dock att fler verksamheter vill vara 
öppna för besökare under dagen. Intresserade 
får höra av sig så samordnar vi en gemensam 
annons och flyer. Anmäl vad och var senast 9 
maj, så kommer du/ni med i vår gemensamma 
annonsering och får låna skyltar.

Mejl: sockenforening@ljustorp.se

Stort tack till Sara !
Vår fantastiska 
redaktör på Ljus-
torpsbladet har 
slutat och vi vill 
tacka för all tid och 
allt engagemang 
som hon har lagt 
ner på att utveckla 
Ljustorpsbladet till 
där den är idag.

Sök sommarjobb !
Timrå kommun erbjuder sommarjobb till 
ungdomar mellan 15-18 år. Arbetsperioden 
är två veckor och lönen är för de som är 
mellan 15 - 17 år 69 kronor i timmen och för 
de som fyllt 18, 84 kronor i timmen. Ansökan 
görs på Timrå kommuns hemsida.

En av de arbetsplatser som är aktuella är 
Ljustorps turistinformation. Vi behöver servi-
ceinriktade ungdomar till sommarens beman-
ning. Sista ansökningsdag 3 april.
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Medelpad Classic Ski

Den 14 februari, på alla 
hjärtans dag, var det så dags 
för Medelpad Classic Ski 
2016. På grund av snöbrist så 
beslutade tävlingsledningen 
att flytta starten till Edsåker 
i år. För att undvika varv-
ningar så kortades sträckan 
ner till 40 km. 

Antalet deltagare i år var 280 
stycken åkare, vilket var 71 fler 
än ifjol. Åldersmässigt sträckte 
sig åkarna från 6 till 82 år, vilket 
visar på vilket populärt evene-
mang detta är. 

Det var hela 20 stycken som star-
tade i Edsåker för att åka 1-mils 
sträckan ner till Bergeforsen. En 
oväntad uppslutning som gjorde 
så att nummerlapparna tog slut.

Det var många åkare i spåren 
från Ljustorp. De som placerade 
sig bäst var i  herrklassen John 
Eriksson, (11) 2:14:46 och i dam-

klassen Angelica Sour (9) 2:45:24. 
Särskilt roligt var det att se att så 
många barn och ungdomar åkte. 
Det var ca 15 stycken barn och 
ungdomar som åkte tävlingen.

Först i mål: 
Herrar 40 km: Emil Lagergren, 
Tynderö IK, tid 2:05:02

Damer 40 km: Jessica 
Ericsson, Stockviks 
SF, tid 2:19:24
Herrar 20 km: Tobias 
Björklund, Alnö SK tid 
1:09:05 
Damer 20 km: Fanny 
Johansson, Stockviks 
SF, tid 1:17:17

Vätskekontroller
Eftersom bandragningen gjorts 
om var även en av vätskekontrol-
lerna flyttade. Den återfanns nu 
i Högland. De andra två kontrol-
lerna vid Hembygdsgården och 
Lögdö Bruk låg kvar. 

Stort engagemang
Tävlingen engagerar ett stort 
antal Ljustorpsbor. Både som 
ideella krafter vid vägövergångar 
och annat, men framför allt att 
heja fram åkarna utefter spåren. 
Många är det som följer efter 
åkarna i bil och stannar till för 
att heja på där vägen och skid-
spåren korsas.

Text & bild: Sara Östman

Traditionen lever vidare och det här året med ny sträckning

Den nya bansträckningen.

Starten för 20 km i Mellberg. I förgrunden syns Elias Löjdqvist i Ljustorpsdräkten.

20 km åkare passerar i Öppom.
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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: ljustorp@naradej.se, webbsida: www.naradej.se

Välkomen att handla hos oss!

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v. 12-13 med reservation för slutförsäljning.

Påskmust 
Apotekarnes, 140 cl  

 14:- + pant

Kostnadsfri hemsändning av  
varor varje fredag.  

Beställning senast torsdag. Tel: 820 40 

Prinskorv 
 Scan 300 gram 

17,90:- /st 
Glass 
Sia, 0,5 liter

2 för 25:-
Påskaskinka

69,90:- /kg
Räkor med skal 

Royal Greenland, 500 gram 49,90:- /st
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På resa med Ukrainabussen
Den 5:e februari i år 
avgick Ukrainabussen från 
Timrå med 5 deltagare 
från Ljustorp med desti-
nation Mokacheve i västra 
Ukraina.

Ukrainabussen drivs av Stiftel-
sen Filippus i Örnsköldsvik och 
har skickat hjälpsändningar i 
drygt 20 år. Det som är ovanligt 
med Ukrainabussen är att allt 
går fram till behövande genom 
att allt arbete och administra-
tion sker ideellt. 

De senaste åren har insamling 
även gjorts i Ljustorp och skett 
genom Baptistförsamlingen. 
Av den anledningen följde ett 
antal Ljustorpare med när 
hjälpsändningen skulle leve-
reras. Med på resan var Per 
Nygren, Tobias Nygren, Chris-
toffer Nygren, Marcus Sjö-
ström och Albin Sjöström.

Deltagare köper platser
Totalt var det 11 personer med 
på resan som sträckte sig över 
hela 10 dagar och rullade fram 
hela 470 mil tur och retur. Res-
ekipaget bestod av en buss och 
en lastbil. Under resan levdes 
livet helt  i bussen och man sov 
på madrasser som placerades 
ovanpå banankartonger med 
hjälpmateriel. Varje deltagare 
måste förutom att jobba under 
resan, betala 4000 kronor för 
sin plats. Detta är en del av 
finansieringen av transporten 
till Ukraina. 

Reseberättelse
Per Nygren som var en av dem 
som åkte med och han berät-
tar lite om resan för oss. -Vi for 
17.00 från Timrå, sen körde vi 
hela natten. På morgonen var 
vi i Karlskrona och klockan 9 
gick färjan. Vid 9-10 på kvällen 

var vi äntligen i Gdansk. Sen 
körde vi hela natten genom 
Polen och kom ner till tullen 
mot Ukraina. På eftermidda-
gen kom vi in i en liten stad 
där vi fick sova hos en familj. 
Vi sov på golvet och fick sitta 
eldvakt för att hålla värmen, 
trots det var det ännu kallare 
på morgonen än när vi gick och 
lade oss. 

Dagen efter åkte vi vidare över 
Karpaterna och kom innan 
kvällen till slutdestinatio-
nen Mokacheve. Dagen därpå 
packade vi in alla 13 ton som 
vi hade med oss. Efter det åkte 
vi och köpte matkassar som vi 
sedan delade ut uppe i bergen 
till de allra fattigaste. Det var 
djuriskt dåliga vägar, vi kunde 
bara köra ca 5 km i timmen.

Utdelning av insamlat
Själva utdelningen av allt 
insamlat är välorganiserad, 
men komplicerad. Allt  måste 
först tullas in. Sen finns det 
ett gift par som hjälper till 
med all praktisk utdelning  på 
plats i Ukraina. Dom har dess-

utom ett sommarbarnhem och 
hjälper också till med andra 
praktiska frågor kring hjälp-
sändningar. 

Den här gången gick resan till 
Mokacheve (i västra Ukraina). 
Där har Stiftelsen Filippus  
kontakter som tar emot de 
13 ton som ska avlämnas. 
Där ligger allt materiel i  2-3 
veckor (pga tullregler), sen får 
dom börja dela ut. Olika orga-
nisationer som arbetar huma-
nitärt kan sedan söka visst 
många säckar med kläder och 
materiel. Hela kedjan är så väl 
organiserad så att redan efter 
två veckor beräknas alla 13 ton 
som lämnats på den här resan 
vara utdelade. 

Bestående intryck
– Behoven är enorma här nere, 
men det är också många som 
blir hjälpte. Jag har fått nya 
krafter att jobba vidare med 
klädinsamlingarna. Man får 
mer inspiration när man har 
sett behovet. Det är svårt att 
värja sig, avslutar Per.

Text Lena Liljemark, bild Per Nygren

eller kläder från Ljustorp når behövande

Sergei framför lagret med alla insamlade säckar
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Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening

Telefontid: Tis och fred 9.00-11.00 
Tel:  060-821 86
Jounr: 072-7057943 

Adress: Öppom 110, 861 93  Ljustorp
Hemsida:  www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif  
E-post: ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:  5808-0029 (medlemsinbetalning)

Bingolotter
Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

Ljustorps IF:s Minnesfond
Gåvor som skänks till denna fond går 
till föreningens ungdomsverksamhet. 
När ni vill använda denna fond så ring  

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

Föreningens medlemsavgift  2016
Ungdom tom 20 år        75 kronor
Pensionärer         75 kronor
Vuxen        100 kronor
Familj                 200 kronor  
(fam. personer boende i samma hushåll)

Medlemsavgiften betalas in på 
bankgirokonto 5808 – 0029  

Namn, adress och  
hela personnumret.

Innebandy 
Gympasalen måndagar 17.45-18.30  
6års-åk 3, 18.30-19.15 åk 4-uppåt.  

Medlem i Ljustorps IF 2016. 

 

OBS telefontid ändrad till 
 tis och fre 9-11  

på grund av sjukdom.  

 Fotbollens  
hemmamatcher

 
Dam 5/5 LjIF-Sundsvalls FF kl 14:00
Herr 9/5 LJIF-Nedansjö IK kl 19:00

Dam 19/5 LJIF-Stöde IF kl 19:00
Herr 23/5 LJIF-Selånger FK kl 19:00

Bastukvällar på IP
Torsdagar 17-21

Kostnad: Medlemskap 
i Ljustorps IF och lösa 

tagg till gymmet. 

Träningslokalen
 

Köp träningskort!  Bastukvällar 
ingår. 500 kr för  ett helt år,  
 medlemskap  i föreningen  

 obligatoriskt. För visning kon-
takta personal.

Skidsektionen
Tackar alla som ställt upp för denna 
säsong både vad gäller träning och 
tävlingar. Vi skickar också ett stort tack 
till alla barn som deltagit i tävlingar.
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VÄLKOMMEN IN!

ÖPPETTIDER 
Vardagar 10-18  

Lunch 12.30-13.30 
060-539 055 / 070-520 49 14 

Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk

 Fyrhjuling
Nya CF 450 finns 

som lång eller kort, 
vägreg, terrängreg. 

eller traktorreg. samt 
med eller utan servo-

styrning. 

DU Bestämmer!

Från 39 920:- exl moms 49 900:- inkl moms.  

Årets Timråbo är en  
utmärkelsen ämnad att 
årligen utdelas till en för-
tjänt person i kommunen. 

Vid uttagningen av kandidater 
tas hänsyn till om de: genom 
spontan handling gagnat 
ortens befolkning , i oegennyt-
tig gärning berikat tillvaron för 
andra, under flera år bedrivit 
verksamhet till allmänhetens 
glädje och nytta, är bosatta 
inom Timrå kommun, genom 
sina insatser främjat ung-
domsverksamheten, laganda 
eller föreningslivet. 

Utdelning på Bygdegården
Firandet av utnämningen ägde 
rum på Ljustorps Bygdegård 
den första februari 2016. Till 
ceremonin hade kommit repre-
sentanter från Hässjö, Tynderö 
och Ljustorps hembygdsfören-
ingar, föreningen Wifstavarvs 
historia, kommittén och andra 
vänner till Berth. Totalt ett 
30-tal personer.

Många deltog
Ljustorps Hembygdsförenings 
ordförande Staffan Eriksson 
inledde med att berätta om 
de insatser som Berth gjort 

och gör och som nu belönades. 
2016 års utmärkelse 

Årets Timråbo utdelades av 
kommitténs ordförande Jan-
Christer Jonsson, Timrå 
Kultur och Tekniknämnd. 
Förutom äran får Årets Tim-
råbo ett tennfat med socken-
sigill från de 4 gamla socknar 
som Timrå kommun utgörs 
av vilket överlämnades av 

kommitténs ordförande Jan-
Christer Jonsson. Den sista 
delen av utmärkelsen är en 
medaljong med det egna sock-
ensigillet att hänga om halsen 
vid högtidliga tillfällen vilken 
utdelas på nationaldagen.

Efter uppvaktningen bjöds på 
smörgåstårta till kaffet.

Text och bild: Olof Ulander

Årets Timråbo
Berth Mattsson från Ljustorps Hembygdsgförening

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

Här finns en stor sal som rymmer totalt 149 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. 
Även Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, 
ljudanläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. Vi erbjuder också lokal för borgliga ceremonier.

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

Bokning sker via kontakt med Marlene: 060-821 86 

Välkommen till Bygdegården

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

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
Tis och fre 9-11 tel 060-821 86 
bygdegarden@ljustorp.se
----------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg  
                      Svante Jansson  
Journummer: 072-705 79 43        

PERSONBILAR: med eller utan tillkopplad  
släpvagn;  MAX 24 timmar.  

LASTBILAR:  Endast lastning och lossning av  
produkter till och från Bygdegården, Ljustorp Handel 

eller övriga verksamheter på fastigheten.
SLÄPVAGNAR av alla slag: Endast lastning och 

lossning. I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från Bygde-
gårdsstyrelsen. Överträdelse beivras.

Bygdegårdsstyrelsen
Tel. 072-7057943, 070-3375307

PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS MARK

Seniorfika
fredagar 10-12

Välkomna! 

 
Kom och prova vår badtunna!
Locka vänner, familj eller arbetskamra-
ter till en naturnära spaupplevelse och 

hyr vår vedeldade badtunna. 

Hyra av IP
Servering, badtunna och bastu

1000:- upp till 8 peroner
1500 :- vid 9 och flera

Badtunna, omklädningsrum  
och bastu 500 :-

Badtunna uppvärmd 800 :-

Nu är våren snart här  
och årets uthyrning av 

 KANOTER

kommer snart igång.

Pris: 300 kr inklusive paddlar,  
flytvästar och frakt.  

 
Priser för  lägret se vår hemsida  

www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif 
eller ring Svante: 0730-944 944 
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Som många sett och märkt 
har elnätet i Ljustorp genom-
gått en förändring. 

Eon bygger om de luftburna elnä-
ten till att lägga ner jordkabel. 
Det betyder att elnätet påverkas 
mindre av stormfälld skog. 

Projektet som påbörjades hösten 
2015 har nu kommit in i slutfa-
sen, där de flesta fastigheter nu 
har eldistribution via jordka-
bel. Företaget Diab Do It All AB 
genomför projektet som underle-
verantör till ATF. 

Även vissa delar av högspännings-
nätet har förnyats, befintliga 
oisolerade ledningar ersätts av 

isolerade ledningar, vilket bety-
der minskade elavbrott när 
träden faller över ledningarna. 
Enligt Rickard Nordlinder, Diab, 

beräknas projektet slutföras 
någon gång under sommaren.

Text & bild: Torsten Sundberg

Eon stormsäkrar elnätet i Ljustorp

Rickard Nordlinder håller i spakarna på grävmaskinen

Ljustorpsbladet förändras
Efter ett stort antal år med 
stabilt utseende och produk-
tion står vår fina tidning inför 
förändring igen.

Byte av redaktör
Efter att jag arbetat med Ljus-
torpsbladet sedan 2009 går jag 
nu vidare. Det har varit ett roligt 
men stundtals väldigt stressigt 
arbete. Jag har i mitt arbete  
med tidningen haft kontakt med 
många människor, både med 
annonsörer och tillfälliga report-
rar. Naturligtvis också alla de 
som jag har intervjuat. Jag har 
jobbat för att få in flera som skri-
ver artiklar, eftersom jag anser 
att tidningen mår bra av att få 
olika infallsvinklar. Jag har 
naturligtvis haft god hjälp av 
de övriga personer som ingår i 
redaktionen, men huvudansva-
ret har vilat på mig. 

Jag vet inte i skrivande stund 
vem som kommer att ta över efter 
mig. Jag arbetar februari ut och 
när den här tidningen kommer ut 
borde det vara slutet på mars. Det 
känns konstigt att lämna ifrån sig 
en tidning som inte är färdig än, 
men det saknas bara någon arti-

kel och så förstås annonserna. De 
kommer in längre fram närmare 
utgivningen.

Jag vill tacka för alla möten och 
den positiva responsen jag fått. 
Nu får tidningen leva vidare 
utan mig, och det ska bli spän-
nande att få den i brevlådan 
nästa gång, när jag inte kan den 
utan och innan redan!
Vad händer nu?
Styrelsen för Ljustorp socken 
ekonomisk förening, som är 
ansvariga för tidningen har inte 

tagit något beslut ännu. Det 
enda vi vet är att vi måste hitta 
ett billigare sätt att producera 
tidningen, alternativt öka intäk-
terna. Samtidigt måste vi kanske 
se över tidningen utseende, för 
att därmed kunna attrahera fler 
annonsörer.
Det här numret och nästa görs 
på ideell basis med visst stöd av 
köpta tjänster. Efter sommaren 
hoppas vi kunna ge besked om 
hur vi ser på fortsättningen för 
tidningen. Vi är helt eniga om att 
vi ska hitta en form som fungerar 
både ekonomiskt och för alla som 
arbetar med tidningen.
Stort tack till Sara
Vi är oändligt tacksamma för 
den fina insats som Sara har 
gjort under sin tid som anställd 
redaktör. Tidningen har utveck-
lats vidare avseende innehåll 
bland annat i form material för 
våra yngre läsare. 
Vi önskar Sara lycka till med 
hennes nya utmaningar och 
hoppas att vi ska klara av att för-
valta hennes bidrag till tidning-
ens utveckling.
Text: Lena Liljemark och Sara Östman. 

Bild: Sara Östman

Sara skrivande vid datorn
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CK uppmärksammar kvinnlig företagare från Ljustorp
Centerkvinnorna runt om i landet brukar varje år uppmärksamma kvinnliga 
företagare på Internationella kvinnodagen den 8 mars. Här i vårt område brukar Medel-
pads CK ansvara för den traditionen. Pristagarna brukar alternera mellan de tre kommu-
nerna Sundsvall, Timrå och Ånge. Detta år var det vår kommuns tur. Glädjande för oss 
i Ljustorp uppmärksammades silversmed Karin Åhlin med företaget Karah smycken & 
design från Öppom.

Karin har arbetat i tre år med sitt företag. Hon har gått kurser både i Stockholm och 
Eslöv och är certifierad på instruktörsnivå i att arbeta med silverlera. Förutom silverlera, 
som efter bränning blir finsilver, arbetar hon med sterlingsilver.

Karin är en av de kvinnor som vågat göra verklighet av sina drömmar. Vi hoppas att 
hon inspirerar fler kvinnor att bli egna företagare. Hon är en driven och kreativ kvinnlig 
företagare, en förebild för oss alla. Därför fick Karin motta tårta, diplom och blommor 
på Kulturmagasinet den 8 mars. 

Grattis Karin!
Ulla-Britt Ulander, ordf  Ljustorps CK    

   CENTERN OCH CENTERKVINNORNA

Norravägen 28, 856 50 Sundsvall Telefon 060-101492
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Intersports Ungdomsmästerskap
Lördagen den 13 februari 
hölls Intersports Ungdoms-
mästerskap på Bergeforsens 
skidstadium. Första start 
gick klockan 11, och det var 
ett härligt vinterväder när 
barn och ungdomar från hela 
Medelpad kom för att tävla. 

För några var det första gången 
som de fick prova på att dra på 
sig nummerlappen och ställa upp 
sig i startfållan. I den minsta 
klassen åkte barn från 0 till 6 år. 
Det var intervallstart och sedan 
skulle de ta sig runt en slinga på 
400 meter. De minsta hade säll-
skap av en eller flera vuxna som 
hejade på. I damklassen startade 
Disa Eriksson, Ella Forsberg och 
Jolie Pettersson. I herrklassen 
fanns Åke Edén, Emil och Oscar 
Bergfors och Viking Eriksson. 

Ljustorps IF
Ljustorps IF var representerat 
i flera klasser. I 8-åringarnas 
klass fanns Astrid Eriksson med 
på damsidan och Bernard Lind-
ström på herrsidan i 9-åringarnas 
grupp. De åkte båda 800 meter. 
Vidare så fanns Emil Östman i 
herrklassen för 10-åringar. Han 
åkte 1,5 kilometer. Emma Biberg 
tävlade i D 12. De åkte 2,5 kilo-

meter. Emma tävlade för Berge-
forsens SK. 

Målgång
Direkt efter målgång blev åkarna 
serverade saft. I målfållan fanns 
det också risk för att bli inter-
vjuad. De flesta intervjuer blev 
lite enformiga när trötta och 
andfådda barn bara svarade med 
ett kort ja på alla frågor. Prisut-
delning hölls kontinuerligt under 
dagen eftersom som de olika 
klasserna avslutades. De mindre 

barnen fick en trofé. De större 
barnen fick också ett pannband. 
När man lämnade igen nummer-
lappen i cafeterian fick barnen 
saft och macka i utbyte.  

Ledare
Anna Eriksson och Åsa Eriks-
son var dom som ordnade 
med allt det praktiska så som 
anmälan, uppvärmning, hämt-
ning av nummerlappar mm.  

Text & bild: Sara Östman

Ljustorps IF fanns representerat under tävlingarna.

Astrid Eriksson går i mål efter 800 meters åkning.
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får du den uppmärksamhet du förtjänar?

Välj ett skogsproffs.
Med vår gedigna kunskap och erfarenhet hjälper vi dig i ditt skogsbruk  
– vare sig du behöver hjälp med enstaka åtgärder eller söker en långsiktig 
partner. Vi strävar alltid efter att förverkliga dina mål. 

Hör av dig så får du uppleva vad vi kan göra för dig!

www.scaskog.com
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SCA Skog i Medelpad, tel 060-19 34 00
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Ljustorpsminnen 
Hembygdsföreningen publicerar bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Under 1920-talet kunde de första Ljustorpsborna skaffa sig ett 
motorfordon. På bilden sitter Abel Wiklander, Tunbodarna, på en 

troligen interimsregistrerad motorcykel. Den högra motorcykeln ägdes 
av Einar Löfstedt, Mjällå, och troligen är det han som är fotografen. 
Einar köpte motorcykeln ny 1928 och sålde den ett år senare. Det var 
exklusivt att åka motorcykel vilket delvis förklarar klädseln. Sällskapet 
har klätt upp sig på ett sätt som visar att det kanske var första gången 
man åkte motorcykel på tidens dammiga grusvägar. Motorcyklarna 
hade blygsamma prestanda. Y1372 var en Husqvarna typ 25 på 5,5 hkr, 
tjänstevikt 85 kg. 

Platsen där fotografiet är taget kan identifieras med hjälp av skylten 
bakom Abel. Det är en gränsmarkering mellan Timrå socken och Hässjö 
socken. Den enda plats som kan komma ifråga är den ganska nya bron 
över Ljustorpsån.

Bilden har ställts till förfogande av Cecilia Wiklander.
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GUDSTJÄNSTER I LJUSTORPS KYRKA

Sön 20/3 kl 11:00 Söndagsgudstjänst  
Thord Hägglund, Agneta Granlöf 

Tor 24/3 kl 18:00 Veckomässa 
Arne Lannstål, Agneta Granlöf. Sångmedverkan: Ann Bredin&Anna Nyberg 

Fre 25/3 kl 11:00 Långfredagsgudstjänst 
Thord hägglund, Arne Lannstå. Medverkan: Anna Nyberg Britt-Mari Bogström Mikael Andersson 

           Sön 27/3 kl 11:00 Högmässa med nattvard 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf. Medverkan: Körgrupp ur Ljustorps kyrko och hembygdskör

Sön 17/4 kl 11:00 Temamässa med nattvard 
Arne Lannstål, Agneta Granlöf 

Sön 24/4 kl 11:00 Familjegudstjänst med barnavslutning 
Thord Hägglund, Arne Lannstål, Agneta Granlöf, Cecilia Nilsson alla barnkörer i pastoratet

30/4 kl 19.00 Sista april med Hembygdsföreningen 
Medverkan: Ljustorpskören sjunger in våren vid hembygdsgården kl 20.00 

Sön 1/5 kl 11:00 Ekumenisk gudstjänst.
Thord Hägglund, Musiker med Bengt Johansson. Kyrkkaffe efter gudstjänsten 

Tor 5/5 kl 08:00 Gökotta vid gamla skolan 
Ljustorps kyrko- o hembygdskör. Hotellfrukost efter församlingshemmet 

Arne Lannstål, Agneta Granlöf 

15/5 kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst på Betel 
(Obs i Betel kapellet och inte i Ljustorps Kyrka) Medverkan: Ljustorps kyrko & hembygdskör

           

              

Efter en lång tjänstgöring i vårt pastorat, nästan exakt 
10 år, så har vår kantor Cecilia Nilsson sökt en annan 
tjänst. Hon kommer att ifrån i sommar vara en av två 
ordinarie kantorer i Alnö församling. 

Det var naturligtvis med sorg som vi i församlingarna tog 
emot hennes besked, men samtidigt så är det en naturlig 
fortsättning i hennes utveckling som kantor och kyrko-
musiker. 10 år i tjänst hos oss är en lång tid och hon har 

betytt mycket för utformningen av församlingarnas 
musikaliska verksamhet, då främst i Hässjö och Tyn-
derö. Hennes engagemang för barn och barnkörsverk-
samheten har, tillsammans med vår kyrkomusiker 
Agneta Granlöf, lyft barnkörerna till en nivå som är 
långt utöver de många andra församlingar i Härnö-
sands stift har lyckats med.

Vi önskar henne lycka till i hennes nya uppdrag för 
Alnö församling.

Kantor Cecilia Nilsson slutar

Fredag 8 April Kl 19.00  
Tillsammanskväll med Ljustorps 
ungdomar med sång - sketcher - över-
raskningar !  

Kostnad: Inkl. middag 150 kronor. 
Barn och ungdomar reducerat pris.

Fira påsk med oss!

Vi har gudstjänster skärtorsdag, lång-
fredag och på påskdagen.
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Meriterade mästare
Ljustorpspar vann SM och är uttagna till EM 

Angelica Saur och John 
Eriksson bor i Ljustorp och 
de tävlar båda i draghund-
sport. De tävlar för Sunds-
valls Brukshundklubb.  När 
SM avgjordes i Piteå under 
januari var de båda på plats.

På torsdagen tävlades det i Nord-
isk stil combined vilket inne-
bar att herrklassen körde 2x6,5 
kilometer medan damklassen 
körde 2x5 kilometer. I stilen drar 
hunden en pulka som via en lina 
är kopplad till föraren som tar 
sig fram på skidor. Loppet inleds 
med en masstart. Efter ett varv 
kopplas pulkan bort och istäl-
let kopplas föraren direkt med 
hunden via en lina. Här sker skid-
åkningen i skate. John Eriksson 
som tävlade med hunden Igor tog 
guld och sambon Angelica Saur 
var inte mycket sämre, när hon 
och hunden Frank tog silver. En 
fin inledning på tävlingarna. 

Spännande uppgörelse
På lördagen var det tävlingsdags 
igen och den här dagen gick täv-
lingen i Nordisk stil linkörning. 
Då åker föraren skidor i skate 
med hunden kopplad till sig via 
en lina. Hunden får inte passeras 
av föraren, allt ska handla och om 

hundens vilja att jobba framåt. 
Tävlingen kördes med individu-
ell start i samma distanser som 
combined. 

I damklassen blev det riktigt 
spännande när Angelica star-
tade efter sin främsta konkur-
rent Cajsa Grape. Angelica gick 
ut hårt och kom ikapp Cajsa som 
hade startat 30 sekunder  före. 
Grape drog ifrån och det var 
spänning ända in till mål där 
Angelica och Igor tog guldet med 
minsta möjliga marginal, bara 
1,3 sekunder. I herrtävlingen slu-
tade John Eriksson på femte plats 
också han med hunden Igor. 

Uttagningar till EM
Efter tävlingarna i Piteå hoppa-
des paret på att bli uttagna till  
Europamästerskapen som går 
av stapeln under mars månad 
i Savalen i Norge. Men innan 
landslagstruppen togs ut skulle 
det vara en till tävling i Härnö-
sand helgen 20-21 februari. Efter 
tävlingarna där så togs då trup-
pen ut och glädjande nog så var 
både John Eriksson och Ange-
lica Saur med. På både herr och 
damsidan är de en av fyra som 
får representera Sverige under 
Europamästerskapen.

Text: Sara Östman

Förare med hund under tävlingarna i Ljustorp.          Foto: Mats Englund

Lena Sellstedt är nominerad 
till årets besöksnäringsföreta-
gare i Timrå kommun. Prisut-
delningen kommer att gå av 
stapeln den 14 april och vi i 
bygden kommer att hålla tum-
marna för Lena.

Lena driver Ateljé Tid och Rum 
i Mellberg. Hon målar i akryl 
och har även en fin trädgård 
där hon tar emot besökare.

Just nu har Lena också en 
utställning på Timrå bibliotek 
som pågår fram till 18 mars.

Guldstegenominerad 

Älgkrock i Mjällå 
En singelolycka inträffade efter 
vår olycksdrabbade väg 331 
den 2 mars. Olyckan inträffade 
strax före gränsen till Ånger-
manland och det var en person-
bil som kolliderade med en älg. 

Passagerarna klarade sig med 
värk i nacke och skärsår i 
ansiktet.

Bredband till fler 
Timrå kommun har tagit beslut 
om borgensåtagande för de 
fyra bredbandsföreningarna i 
Timrå. 

Områden hos oss som berörs 
är Bredsjön och Lögdö som har 
varsin bredbandsförening inom 
projektet. Projekten beräknas 
starta 2016 och vara klara vid 
årsskiftet 2018/2019.

Visor i folkton 
Vi har via en bybo fått låna 
ett häfte om heter ”Små visor i 
folkton, jämte ett par de popu-
läraste spöksagor i bygden” 
av pseudonymen Tobias från 
Bredsjön i Ljustorp.

Skriften trycktes 1919 och vi 
kommer under året att publi-
cera valda delar i Ljustorpsbla-
det som smakprov.
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   Ljustorps Baptistförsamling 

   1856-2016
-vi vill vara en öppen gemenskap för din och bygdens bästa 

Följ vårt program och gudstjänster under jubileumsåret www.beteledsta.se

Söndag 10/4 kl. 11.00 GUDSTJÄNST, Bengt Åke Bengtson 

SISTA APRIL 19.00, 22.00
VALBORGSMÄSSOFIRANDE MED SÅNGFÖRFATTAREN OCH 
VISSÅNGAREN Bengt Johansson.

20.30 ca tŠnder vi brasan, Þka och korv!

Söndag 1/5 kl. 11.00 i Ljustorps Kyrka, gemensam gudstjŠnst 
med alla kyrkor i TimrŒ kommun! Bengt Johansson, lovsŒngsteam, 
Betel Country Band!

Lördag 14/5 12.00 - 14.00 KlŠdinsamling fšr Ukraina pŒ 
Bytorget. Ukrainabussen pŒ plats! 16.00 - 18.00 vid Betel Edsta. 
Grillning och gemenskap.

Söndag 15/5 kl. 11.00 GUDSTJÄNST med Kyrkokšren, kantor 
Agneta Granlund, kyrkoherde Thord HŠgglund och B Å Bengtson

Lördag 21/5 FREAKY FRIDAY avslutning! Boka in den dagen!

Söndag 29/5 kl. 09.00 Gškotta pŒ Lšvberg

------------------------------------------------------------

KlŠdinsamling och klŠdsortering. Fšrsta mŒndagen varje mŒnad!
Servering! VŠlkomna! VI TAR EMOT, LOPPISPRYLAR, LEKSAKER OCH HELA 
OCH RENA KL€DER. SORTERA G€RNA, HERR, DAM OCH BARNKL€DER.                       

Betel Edsta: Pastor Bengt Åke Bengtson  Tel 070 3736055 www.beteledsta.se

v

  BOKA REDAN NU IN JUBILEUMSVECKAN 15-21 AUGUSTI!
   Onsdag “Grannyra” - vi bjuder alla våra grannar till födelsedagfest!
   Lördag - Tårtkalas, Klädinsamling, Loppis och Stor Auktion!
   Söndag - Jubileumsgudstjänst kl. 11.00

Granlöf,
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Vi har åter igen haft vårt årsmöte och 
vi vill bjuda in dig att vara med och 
stödja  Mjällådalens Byalag genom att 
bli medlem i vår förening. Vi har en 
del trevliga sammankomster under året  
och du har möjlighet att låna rökkåtan 

gratis också. 
Bli medlem genom att sätta in 100 kr för en 

enskild medlem eller 150 kr för familjen. 

Du sätter in det på det på bankgiro nr: 5200-
8471. Men glöm inte att skriva namn och 

adress. 

Med önskan om en glad påsk och 
en härlig vår

Sven-Erik Karlsson, ordförande

Mjällådalens byalag

                          

Den årliga Bredsjöangeln går i år 
av stapeln lördagen den 9/4

Anmälan sker på plats från klockan 08:30 vid 
Bredsjöns badstrand

Utgång för gående klockan 09:00 Skoter klockan 
09:30. Startskott 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 2000 kr vid 20 tävlande lag.

För mer information vänligen kontakta: 
Leif Åkerdahl 010-5052434 eller mejl: 

leif.akerdahl@afconsult.com

Bli Medlem i  
Bredsjön-Slättmon Byalag ! 

Se www.bredsjon.se, 
Facebook - Sök Bredsjön  

Bredsjön & Slättmons 
byalag

Ås/Lagfors byalag

va-fe-la?  Vad för något?

vágne-se  Satt sig på stången

val   Skaftet på en tröskslaga

va la-mä-me  Var tillsammans med mig

vöre vä oss  Varit hos oss

val-hännt  Fumlig i händerna

váliheta  Tillsammans

vardass-kläa  Vardagskläderna

ve-dónge  Sågspån, träflisor och bark

vé-lire   Vedboden

vés´n   Svag, usel

vi´ja   Vidja

vingel-kuse  En opålitlig individ    

Våra dialektord, V 
Ur Bygd i förvandling, del III 

Fom. nästa nummer finns här Fuskebäckens 
byalag istället för dialektord.

Nu börjar vi kvickna till efter vintersömnen!
Vid förra informationsmötet framkom önskemål om vi 
skulle ta kontakt med Fuske byalag och se om dom är 
intresserade av att ha ngn form av aktivitet gemensamt 
med oss. Vi har nu haft möte med dem och dom var 
väldigt positiva. Mer om det på årsmötet. 
Vi höll i en tunnbrödkurs i höstas, men det fanns då 
önskemål om någon ytterligare kurs. Om intresset 
fortfarande finns så hör av dig till 070-659 04 04.
Vi blev tillfrågade om vi kunde sälja varmkorv på och 
fika vid starten för Medelpad classic ski, något som 
var nytt för byalaget, och det kunde vi ju. Smörgås, 
kaffe, te, varmkorv och festis serverades. Mycket trev-
ligt tyckte vi, tror även att dom övriga tyckte likadant 
efter alla spontana och uppskattande ord. Stort tack till 
alla som hjälpte till!
Brasa på Vargknösen tror jag mig kunna utlova till 
Valborg, däremot återkommer vi med övriga aktivite-
ter som vårfest, Lagforsdag i nästa nummer av bladet. 
Vi hälsar gamla som nya medlemmar välkomna till 
vårt årsmöte 3 april på Tomatås klockan 14.00. Gratis 
fika serveras. Medlemsavgift 150 kronor betalas till 
PG: 580011-5,  som är byalagets konto.

Alla hälsas varmt välkomna / Ella
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Gratis 
offertering

Pettersson´s Fönstermakeri 
och Byggnadsvård

Att ha ordning på fönstren 
spar både miljö och plånbok.
Vi tillverkar, färgar, renoverar samt 
restaurerar fönster och dörrar enligt gamla 
och nya traditioner. Egen tillverkning av 
linoljefärg samt kitt. 
Pettersson`s Fönstermakeri &
Byggnadsvård
Mellberg 108
861 93 Ljustorp
Tel: 072-313 82 03
Innehar F-skattsedel. 

                   

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

Sussis matverkstad i Gärde
Ni ordnar festen 
 vi ordnar resten 

 Catering, smörgåstårta 
 Lunchbuffe alla vardagar  

Månd- Fred 07.00- 13.30 
060-525950 

Värdshusvägen 2, 85650 Sundsvall

Dags för teater i Ljustorp
JAG ÄR FRIDLYST 

Skratta med vuxenclownerna Sally och Ros-Mari!
Bygdegården tisdag 26/4 kl 19.00 

Biljettpris: 250/200 kr inkl fika. Biljettbokn: Ulla-Britt 070-202 53 76

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 
Arr: Timrå RTF och Ljustorps HBF med stöd av Riksteatern Västernorrland
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Påskkyckling med kapris- och parmesancrème
800 g fast potatis
1 msk olivolja
salt och peppar
1 litet blomkålshuvud
200 g spetspaprika
5 dl kycklingbuljong 
(vatten och buljongtär-
ning eller fond)
1 kyckling (kryddmari-
nerad)

Kapris och parme-
sancrème
2 msk kapris
1 dl riven parmesanost
1 kruka basilika
2 dl gräddfil
1/2 tsk svartpeppar

Till servering
30 g babyspenat

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175°C. 
2. Dela potatisen i halvor och blanda den med olivolja, 
salt och peppar. Lägg potatisen i en långpanna. 
3. Ansa blomkålen och skär bort roten. Skär blomkålen i 
fyra klyftor (för 4 port), salta och lägg på plåten. 
4. Dela paprikorna på längden och kärna ur. Salta och 
lägg dem på plåten. 
5. Häll buljongen över grönsakerna och lägg kycklingen 
ovanpå. Ställ i nedre delen av ugnen ca 1 timme och 15 
minuter eller tills innertemperaturen i låret är 82˚C. Skär 
annars ett snitt i den tjockaste delen och kontrollera att 
klar köttsaft rinner ut.  

Crème: Mixa kapris, parmesan, basilika, gräddfil och 
svartpeppar till en slät crème och smaksätt med salt. 
Till servering: Servera kycklingen med grönsakerna och 
kapris- och parmesancrèmen. Toppa med babyspenat.  

För alla: Kontrollera ingrediensförteckningen på buljongtär-
ningen/fonden och kycklingkryddningen. Fri från gluten. Gör 
laktosfri: välj laktosfri gräddfil. Gör mjölkproteinfri: byt ut 
gräddfil mot iMat fraiche (innehåller havre) eller Sour Supreme 
(innehåller soja). Byt ut parmesan mot mjölkproteinfri ost. 
Gör äggfri: känsliga personer bör byta ut parmesan mot annan 
lagrad ost som inte innehåller lysozym.

4 portioner  Ugn: 175 º  

Recept hämtat från ica.se

         JUBILEUMSAUKTION 
   LJUSTORPS BAPTISTFÖRSAMLING FYLLER

                             160 ÅR 
VI FIRAR DET MED EN STOR AUKTION 13 AUGUSTI!

       Vi tar gärna emot det som ni vill skänka för att 
        ge till de som bäst behöver det i vår omvärld!
                        Ring så hämtar vi 070 3736055
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Öppet: 
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80 

Välkommen!                                                                

Boule i 
Skönsberg
onsdagar kl 12.00     

Som vanligt kommer vi att annonsera i dagspressen om de 
olika aktiviteterna.  Är du inte medlem eller funderar du på 
att bli det? Besök vår hemsida på PRO Ljustorp eller ring  
Margareta Edén på tel:  070-675 07 39 så får du mer informa-
tion om vår verksamhet.

 

Välkomna till våra arrangemang!

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

070-6145464 
www.ulander.com/ljustorp/

Hembygdsföreningen 
i Ljustorp

 UTFLYKT
Till Fagerviks båtklubb 31 maj kl 12.00 

 Medtag stol och kaffekorg.

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt   Pensionärsrabatt 

Butiken är full med
vårnyheter!

Massor av plagg
högst 100 kr

MEDLEMSSMÖTE

På bygdegården 26 april kl 13.00 
med bl info och visning av hjärtstartare.

Servering och lotterier som vanligt.

Bästa Hembygdsvänner !

Nu är våren på gång, äntligen. För 
närvarande håller vi på med en 
renovering i salen på Hembygdsgår-
den, som  närmar sig slutet...

...och då är vi snart i april. Dags för 
lite körsång och majbrasa med fyr-
verkeri. Start klockan 19.   

Som vanligt, fullt med arrangemang 
framöver sommaren.
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Häre
Häre skrevs 1543 som utjord i Häran 
om 12 mål lydande under Lagfors. 
Bynamnet tolkar David Palm på Ålsta 
och Johan Nordlander som följer. Efter 
Fuskebäcken har de återfunnit ett 
näs, som kallas Härnäset, d v s näset 
intill bäcken Häran. De tror att byn 
fått sitt namn från bäckens namn. På 
detta näs och efter bäcken växte hära, 
som man allmänt slog och torkade till 
vinterföda åt kreaturen. Men det är 
skrivarens egen tolkning. 
I Älvsborgs lösen 1571 saknas 
skattebetalare i Häre. (Men redan 
året därpå noteras Olof Hansson 
med 8 kor som bonde i Häre.
Vid Älvsborgslösen 1613 bor 
bonden Hans Olsson med piga i byn. 
Extraskatten betalas utan större 
problem. 
1780 skiftas skogen vilket var 
enkelt, eftersom en bonde ägde hela 
byn. Fäbodvallen på Härehögåsen 
finns med på kartorna från 1703, 
där 3 fäbodar markerats och kallas 
Fuske fäbodar? 
1794 storskiftas åker och äng.  
1794 bodde 2 bönder i byn - Johan 
Larsson och Lars Olovsson. Där inä-
gomarken slutar mot skogen finns 
en gränssten mot Fuske by, som 
kallas Bråtan. Liknande gränstenar 
mellan Edsta och Tuna, Björkom 
och Lövberg bär samma namn. Även 
mellan byar i Hälsingland förekom-
mer Bråtan i liknande lägen. Innan 
bygränserna blev fastställda och 
rösades fanns platser, som betrakta-
des av båda byarna som gränspunk-
ter. Dit slängde man bråte och skräp 
från båda byarna. Det var ett ingen-
mansland där just bygränsen gick, 
som båda byarna nyttjade på detta 
sätt. Ortsnamnsarkivet i Uppsala 
bekräftar att man i Hälsingland lade 
bråte och avfall på bygränsen. 
Hästemon ligger efter den gamla 
stigen till Häres fäbodar. På denna 
sandmo grävde sockenlappen ner 
resterna efter hästar som slakta-
des. Även sjuka hästar dödades och 

begravdes. Groparna efter denna 
verksamhet finns fortfarande kvar. 
Sockenlappen Nils Larsson från 
Gittsfjäll i Vilhelmina vistades i 
Fuske under 1860-talet. Han bodde 
hos en skomakare som hette Söder-
berg i Fuske.

Jällvik 
1535 möter vi bynamnet fösta gången 
i skriven form - Helwyk och 1543 
skrivs namnet Hielviick. Johan Nord-
lander som forskat om ortsnamn, tror 
att ordet är sammansatt av dialektor-
den hjälle i betydelsen terrass och vik, 
som syftar på den vik av havet, som 
tidigare täckte Ljustorps dalgång. De 
ålderdomliga ortsnamnen i Ljustorp 
tyder på att de tillkommit kring 4-500 
år f. kr och då fanns rester kvar av 
havsviken vid Jällvik. 
1535 års skattelängd innehåller 
2 bönder Jon (15½ mål) och Tomas 
Olsson (23½ mål) samt utjorden Berge 
(20 mål). Var den utjorden låg har vi 
inga uppgifter om. Berge torde väl 
syfta på berg och då leder det tankarna 
till inägojorden bakom berget i Jällvik. 
Den kan mycket väl ha hetat Berge. 
Vid Älvsborgs lösen 1571 ägdes 
hela byn av Per Tomasson, som tydli-
gen löst in det andra hemmanet. Inför 
taxeringen redovisar han följande 
tillgångar: ½ lispund koppar, 6 kor, 2 
får, 1 sto. Sammanlagda värdet blev 
70 mark 10 öre, som han sedan beta-
lade 10% i skatt på. 
Vid 1613 års Älvsborgs lösen finns 
endast en bonde, som beskattades, 
nämligen Erik Jonsson. Han är note-
rad som gammal och dessutom bor 
en knekt hos dem eller så har sonen 
skrivit in sig som knekt, vilket lind-
rar beskattningen till halvt hjonelag 
eller familj och hustrun är inskri-
ven som änka. Trots det låg de efter 
med skatten, vilket tyder på att även 
etablerade bönder fick ekonomiska 
bekymmer efter denna 6 åriga extra-
beskattning. 
Storskifte av skogsmarken gjordes 
under 1760-talet. 4 bönder delade nu 
på byns mark och fäbodvallen öster 

om Mjällån är delad mellan markä-
garna. Enligt kartan fanns inga torp. 

Vattendriven ramsåg 1785. När 
man nu äger sina skogsskiften föds 
tanken att bygga en vattendriven 
ramsåg. Där Bybäcken passerar 
gränsen mellan Tuna och Jällvik 
följer bäcken en naturlig fåra i berget, 
som samlar vattnet i en smal ström. 
Där byggdes sågen tillsammans med 
några bönder i Tuna. Det är genialt 
att se och utnyttja denna naturliga 
plats för en såg. Man sågade dag 
och natt under våren och hösten, så 
därför var det naturligt att en sågare 
fick bryta upp ett torp och bosätta sig 
alldeles intill sågen. 
Fiskåsberget - Fiskgårdsslåttern 
ligger intill varandra, efter ett litet 
biflöde till Storbacksbäcken. (I öppom 
finns Fiskhusberget, som ligger intill 
det lilla vattenflödet från Snägden). 
Att fisken har sina lekplatser övre 
delen av små vattendrag är allmänt 
känt. Kan det vara så att våra förfä-
der fångade den lekande fisken i Fisk-
hus eller Fiskgårdar på dessa platser, 
som sedan gav namn till intilliggande 
berg m m ? Med hjälp av Fiskåsberget 
kunde man lättare orientera om plat-
sen för fisket! 
Laga skifte 1864. Antalet hemman 
var nu 6 och torpen hade ökat till över 
10 st. Nu började nya torpområden 
växa fram på Storbacken, Kolningen 
och den östra sidan av Mjällån. Kring 
sekelskiftet 1900 fanns det över 35 
torp i detta område av Jällvik. 
Under 1830-talet byggdes en stor 
exportsåg i Mjällån vid Jällviksforsen 
- Björknässågen, som skapade nya 
arbetstillfällen. Under flera år bodde 
sågkarlarna i primitiva bostäder intill 
sågen. Erik Edvard Frånberg drev 
diversehandel i Höglandsbodarna och 
var samtidigt ”faktor” för sågen.
I Hembygdsföreningens skrift ”De 
vattendrivna ramsågarna i Ljustorp” 
kan du läsa mer om våra sågar.

Byar i Ljustorp 

Texten hämtad från Hembygdsföreningen 
www.ulander.com/ljustorp/ 

 

Under denna rubrik samlas informa-
tion om vem som bodde var, historier 
och kartor som visar var historiska 
lämningar av olika slag finns. Livet 
i de olika byarna har alla påverkats 
av händelser ute i den stora världen. 
Sådana händelser redovisas under rub-
riken ”Bygemensam historia” som är 

värdefull att läsa innan varje by stude-
ras. Uppgifterna bygger på gamla skat-
telängder från som tidigast 1500-talet, 
lantmäteriförrättningar från 1700-talet 
samt andra dokument, som belyser 
livet och levnadsförhållanden för dem 
som bodde i byarna. Under 1500-talet 
utgjordes befolkningen i huvudsak av 

markägande bönder. En och annan 
arrendator eller landbo kan man hitta 
i skattlängderna. Inte förrän i slutet 
av 1700-talet dyker torpare upp bland 
skattebetalarna. Några få knektar 
bodde i Ljustorp innan båtsmanssys-
temet infördes under 1640-talet.  
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Anhörigcenter Timrå!
Om din livssituation känns svår 
eller förändrad, på grund av att 
någon i familjen eller i din vänkrets 
har drabbats av sjukdom eller om 
du vårdar en långvarit sjuk eller 
funktionshindrad anhörig hemma.
För dig finns ett anhörig/närståendestöd att 
tillgå i form av kommunens anhörigcenter. Det 
kan vara svårt och kännas jobbigt att ta kon-
takt, angående den som står en nära, men gör 
det ändå. Det känns alltid lättare när man får 
dela sina funderingar och tankar med någon. 
Här finns vi!
Anhörigkonsulent Inga-Lill Nilsson nås på telefonnum-
mer 060-163492, 070- 1903696. Anhörigcenters träfflo-
kal finns på Köpmangatan. 27
Vi har måndagsträffar med olika aktiviteter mellan 
klockan 13-15. Programblad finns på lokalen och kom-
munens webbsida www.timra.se, samt annonser av akti-
viteter i dagstidningen. 
Ansvarig för måndagsträffarna:
Christina Nordqvist. Telefon 073-275 13 01
christina.nordqvist@timra.se

Vi har 2 bussar att erbjuda -
 en med 19 platser och 

en med 22 platser
Dygnet runt

För bättre tillgänglighet 

 

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström

060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Sjöströms Busstrafik
 Lagfors

 

Martins service
VVS 

PELLETS
VÄRMEPUMPAR 
070-673 06 09

STAVRE 
GRUS

När det gäller grus 
och matjord 

Ring!
060-802 14  

070-351 27 10
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Pyssel sidan 
Lös och färglägg! 

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 30. 

LYCKA TILL!

Svårighetsgrad: Svår

1
6 2

4
3

7
526 4

7 3
6

8
17

9
9
74

3
2 7 64

78

15
7
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Stor som liten,
gammal som ung.

Vi vårdar tanden i din mun.
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Besök på Ljustorps skola

Lena har jobbat med mat sen 
hon var 15 år gammal. Nu har 
Lena sammanlagt jobbat i 40 år 
och hon är 56 år gammal. Lena 
jobbar från klockan 7 på morgo-
nen till klockan 2 på eftermid-
dag. Lena tycker mycket om att 
laga grönsaksrätter. När Lena 
kommer till skolan på morgonen 
så kollar hon om alla maskiner 
fungerar. Hon kollar även tempe-
raturer. Så inget har gått sönder 
under natten. Sen gör hon fru-
kost och efter det börjar hon med 
lunchen.

Högt betyg
Lena brukar göra mycket grönsa-
ker till vår lunch. Hon bakar ofta 
eget bröd. Vi ger Lena högt betyg 
för hennes goda bröd. Vi lät alla 
klasser på skolan ge Lena betyg. 
Av årskurs 4-5 fick hon 29 poäng, 
av årskurs 2-3 fick hon full pott, 

hela 30 poäng och av årskurs 
fsk - 1 fick hon också 29 poäng. 
Högsta betyget är 30. Lena har 
alltid tyckt om att laga mat och 
baka och det märker alla vi på 
Ljustorps skola!

Recept
Här kommer ett smaskigt recept 
från Lena

25 g, jäst 
5 dl, mjölk, fingervarmt eller 
havremjölk 
2 msk, rapsolja 
2 tsk, salt 
1 msk, strösocker 
4 dl, rågsikt 
7-9 dl, vetemjöl

Gör så här

1. Smula Jästen i en 
bunke. Tillsätt mjölken och 
blanda till jästen lösts upp. 

2. Tillsätt olja, salt, socker, råg-
sikt, och vetemjöl, lite i taget. Rör 
ihop allt till en smidig deg. Knåda 
degen kraftigt i några minuter 
så glutentrådarna blir starka. 
3. Låt degen jäsa under 
bakduk i 45-60 minuter. 
4. Knåda igenom degen på ett 
mjölat bakbord. Dela den i fyra 
delar och rulla bitarna till läng-
der. Skär varje längd ca 8 skivor 
med en vass kniv eller degskrapa. 
5. Doppa snittytan på degbi-
tarna i vetemjöl. Lägg dem på 
en plåt med bakplåtspapper. Låt 
dom jäsa under bakduk i ca 30 
min. sätt ugnen på 230 grader. 
6. Grädda bröden mitt i ugnen i 
10-12 minuter. Det ska vara ljusa 
och inte få för mycket färg under 
gräddningen. Låt dem svalna 
under en bakduk på galler.

Ida Jonsson, Johanna Lundberg & 
Samuel Blom 

Jag besökte klass 4-5:an i Ljustorps skola och visade dem hur jag gör tidningen. Jag visade både hur 
jag sätter ihop en annons när jag får in annonsunderlag och hur mycket arbete det faktiskt är även om 
jag får in en färdig text. Vi pratade om vad de olika delarna i en artikel heter och jag visade även hur 
jag behandlar bilderna. Skolan har nu skrivit egna texter på den här sidan.  Sara Östman

Arbete mot mobbing på Ljustorps skola med Morgan Alling
Vi här på ljustorps skola jobbar 
med mobbing. Vi vill se till så att 
alla mår bra och känner sig trygga. 
Vi har tittat på ett program som 
heter Morgans mission. 

Vi här på Ljustorps skola tycker 
det är ett bra program om man 
vill se serien hemma på datorn/
ipaden så kan man ladda hem 

Svt-play eller Youtube. Huvud 
personen är självaste Morgan 
Alling som dom flesta känner 
igen som Rudolf i dom nyaste 
Sune filmerna. 

Morgans missions motto är att 
det finns inga onda barn, det finns 
bara onda mönster. Morgan blev 
själv mobbad när han var liten 

och det  var därför han startade 
Morgans mission. Hela hans his-
toria är ganska lång, men ni kan 
söka på google om ni vill veta  
men det jag kan skriva är att 
han hade självmordstankar och 
det borde inget barn få ha. 
Skrivit av Amanda 12 år

Sluta aldrig kämpa!
Tankar om smärta och krig 

Känslor som hindrar dig på liv stig 
Kärlekens som finns till ditt eget jag 

Kommer ändå bära dig när du är svag 
Människor du älskar blir käpp i din hand 
Men dina fötter bär dig till hoppets strand 

Låt inte ditt välde få ta över ditt starka flöde utan låt hoppets låga få bli ditt 
Starke flöde den enda som kan leda din kamp just du 

Det är den svage starke och det är just 
Freja Lindblom

Lena sprider matglädje på skolan
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Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
   Motorsågar
      Gräsklippare

Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.

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

Ring för förslag 
070-365 09 16

Våga vara 
vacker!

 
Birsta Cupolen              BIRSTA Tel. 52 52 55 

www.harlinjen.nu 

  

Köp  
öronljus!

Jag har 
Linnex  

linniment.

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

Besöksadress: Svartgrindsvägen 5, Timrå 
Innehar F-skattsedel 

www.mobilamassoren.se 

 
Jag säljer presentkort.

Mobila massören!

NYHET:  
Gör din egen el. Svenska Solceller från Windon, 

med hög kapacitet. Kopplas till elnätet.
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Fredagen den 26 februari 
slogs portarna på Ljustorps 
Bygdegård åter upp för 
den 6:e versionen av Jubel i 
bushen. 

Den här gången gjorde man två 
föreställningar som båda var 
utsålda. Det var varje 132 perso-
nervarje kväll, som kunde bänka 
sig vid fyra långbord efter att ha 
tagit sin välkomstdrink i foajén 
och minglat innan dörrarna öpp-
nades.

Föreställningen startade som van-
ligt med att hela Ljustorps kyrko- 
och hembygdskör på 35 personer 
stod på scenen och framförde sitt 
första nummer. Sedan kommer 
enskilda sketcher och sångnum-
mer som hålls samman av ”Radio 
Ljustorp” med jinglar och korta 
inslag, som ger tid för att ställa 
om på scenen mellan numren.

Publiken är på hugget
Publiken kommer igång redan på 
första sången och ger extra tryck 
och stöd till aktörerna på scen. 
Tiden går fort och det blir dags 
för mat serverad av körmedlem-
marna, som snabbt byter roller 
till servitriser och servitörer. 
Efter 5 tidigare uppsättningar 
och 9 föreställningar sedan 2010 
är det välorganiserat. Betydelsen 
av god mat för helhetsupplevel-
sen kan inte överskattas. Lyck-
ligtsvis har kören i Anne Bredin 
en professionell kock med möjlig-
het att låna in kompletterande 
utrustning och många kunniga 
hjälpande händer. 

Efter god mat fortsätter föreställ-
ningen med ett kort avbrott för 
kaffe och kaka som alla körmed-
lemmar bakat och slutar med ett 
kraftfullt sångnummer där hela 
kören är på scen. 

Lokalen ställs om till dans med 
Introx och kvällen fortsätter med 
dans och försäljning av dryck.

Historien bakom
Under den första föreställningen 
2010 berättade Agneta om bak-
grunden till Jubel i bushen. Det 
hela började med en inbjudan 
från hovpredikant Birgit Huss 
att med pastoratets körer delta i 
en gudstjänst i Slottskyrkan sön-
dagen den 26 september 2010. 
Agneta kom då med förslaget 
att ordna en fest à la Wallmans 
salonger. Det gick så bra att man 
forsatt att göra föreställningar. 
Bakom varje föreställning ligger 
ett gediget arbete av många olika 
kompetenser. 

Kräver mycket förberedelser
Showgruppen skriver alla sket-
cher och sångtexter och planerar 
föreställningen i stort. Bakom 
detta ligger ett stort kunnande, 
kreativitet och inte minst arbete. 
Arbetsgruppen har hållit på ett 
år med denna föreställning och 
träffats hemma hos varandra. 
Madeleine berättar att gruppen 
varit ett team, även om det blivit 
en viss specialisering. Gunhild 
och Katarina har jobbat med 
rekvisita och kläder. Viktoria 
har varit bra på att skaffa fram 
grejor. Manus har skrivits av 
Katarina, Sofie, Madde och Vik-

toria. Sofie har mest fungerat 
som regissör. Stefan Edström 
har svarat för ljud och också gjort 
alla de inspelningar med jinglar 
och reportage i Ljustorp Radio 
som spelas upp under föreställ-
ningen.

Madde avslutar med att säga 
att alla som vill får vara med 
i kören och körmedlemmarna 
får vara med i olika nummer. 
Resultatet blir en ålderssprid-
ning som också gör att publiken 
alltid kan känna igen sig. Orkes-
tern är viktig då den kompar i 
nästan alla nummer och ger mer 
liv och tryck i sångerna. Introx 
låter nytt och gänget hette förut 
”Late night set” eller som någon 
sa ”... men det är ju Edströmspoj-
karna.” Så var det med det.

Avslutning på kvällen
Sista låten med kören var en 
cover på låten ”We´re Not Gonna 
Take It” med Twisted Sisters 
från 1984, se bilden ovan. Denna 
kompakta mur av kvinnor som 
mycket bestämt framförde låten 
som ”Vi tar ingen skit” blev 
en mäktig avslutning på kväl-
len. Efter körens föreställning 
tar orkestern vid och dansen 
börjar. Det var så bra att Tommy 
Edström berättade att de under 
föreställningen fick flera nya 
spelningar.

Kören med alla dess medlemmar 
i samabete hade rott hem ännu 
ett stort projekt och belönades 
med stående ovationer.

Text och bild: Olof Ulander

Jubel i bushen 
Bejublad och fullsatt lokalsuccé för 6:e gången
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UPPTÄCKARGLÄDJE.
UPPKOPPLAT OCH 
AVKOPPLAT.
Med en fi beranslutning tar du avkopplat del av hela 

världen med internet, tv och telefoni i högsta fart.

Besök servanet.se för att få veta hur du 

fi beransluter dig för framtiden.

Lövbergs B&B
När du får gäster eller affärsbesök för övernattning

 www.bedbreakfast.ljustorp.se 
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40

www.naturskyddsforeningen.se

Taxi för upp till 8 personer

Flygtaxi - Tågtaxi

Seniortaxi – Bud

Skoltaxi 060-19 90 50     
skoltaxi@taxisundsvall.se
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 Mars
    Tor 24 kl 18.00 (Skärtorsdag) 
 Veckomässa 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Tors 24 kl. 19.00 
 Getsemanekväll   
 Betel    
 Lj. Baptistförsamling

    Fre 25 kl. 11.00 
 Långfredagsgudstjänst 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Fre 25 kl. 18.00 
 Påskgudstjänst   
 Betel    
 Lj. Baptistförsamling

    Sön 27 kl. 11.00 
 Högmässa med nattv. 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling
 
April
     Sön 3 april kl 14.00
 Årsmöte 
 Tomats-Ås
 Lagsfors-Ås byalag   

    Mån 4 kl. 18-20
 Klädinsamling   
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Mån 4 kl. 19.00 
 Årsmöte Norrskog 
 Ljustorps bygdegård

    Fre 8 kl. 19.00
 Tillsammanskväll med 
 Ljustorps ungdomar 
 Se kommand annons 
 
    Lör 9 kl. 9.00 - 13.00
 Bredsjöangeln 
 Bredsjön, vid badplats
 Bredsjöns byalag

    Sön 10 kl 11.00
 Gudstjänst 
 Betel
 Lj. Baptistförsamling 

    Fre 15 kl 18.30
 Freaky friday  
 Bygdegården 
 Lj. Baptistförsamling 

    Sön 17 kl 11.00
 Mässa m. nattv
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

    Sön 24 kl 11.00
 Familjegudstjänst m.  
 köravslutning 
 Ljustorps Kyrka 
 Ljustorps församling

   Tis 26 kl 13.00
 Medlemsmöte
 Bygdegården
 PRO Ljustorp

    Tis 26 kl 19.00
 Teater, Jag är fridlyst
 Bygdegården
 Timrå RTF & Lj HBF

    Lör 30 kl 19.00 och 22.00
 Valborgsfirande
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

    Lör 30 kl 19.00
 Valborgsfirande 
 Hembygdsgården
 Hembygdsför. & församl.

    Lör 30 kl ? 
 Valborgsfirande 
 Vargknösen Lagfors 
 Ås-Lagfors byalag

Maj
    Sön 1 kl 11.00
 Ekumenisk gudstjänst 
 med Bengt Johansson 
 Ljustorps kyrka 
 Alla församlingar Timrå

    Mån 2 kl. 18-20
 Klädinsamling   
 Betel 
 Lj. Baptistförsamling

     
Tor 5 kl. 8.00 
  Gökotta 
 Bygdegården 
 Ljustorps församling

Mån 9 Stoppdatum

    Lör 14 kl 12-14 
 Klädinsamling 
 Bytorget 
 Lj. Baptistförsamling

    Lör 14 kl 16-18 
 Grillning & gemenskap 
 Betel 
 Lj. baptistförsamling

    Sön 15 kl. 11.00
 Ekumenisk gudstjänst 
 Betel 
 Bygdens församlingar

18 Nästa Ljustorpsblad

    Lör 21 
 Öppet hus i Ljustorp    

    Lör 21 
 Avsl. Freaky friday
 Lj. Baptistförsamling

    Ons 25 kl 19.00
 Månadsmöte
 Centerkvinnorna
 
    Sön 29 kl. 09.00 
 Gökotta 
 P Lövbergskyrkan
 Lj. baptistförsamling

  
Regelbundna akt. 

   Första mån. varje mån
 Klädinsamling 
 Betel 
 Lj. baptistförsamling

   Mån kl 17.45-19.15
 Innebandy   
 Gympasalen skolan 
 Ljustorps IF
 
    Fre kl. 10-12  
 Seniorcafé  
 Bygdetorget 

Aktiviteter  i Ljustorp Mars-Maj
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AB
Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten

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



32

Ljustorps information
Telefonnummer
Service
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård 060-820 49 
Ljustorps Taxi   060-820 37
Idrottsföreningen  060-821 86 
Bygdegården bokning 060-821 86
Bygdegården vaktm. 072-7057943
Bygdekontoret  060-824 13
Ljustorps brandkår  112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67 
Kanotuthyrning  
Lj. Bygdegård  0730-944 944
Kanontuth. Bredsjön 070-3794018
Bokning vildmarksudden 070-3794018
Tomat-Ås   060-810 50
Mjällådalens rök-kåta 060- 612287
Butik brorannasdotter 070-298 31 84  
Lövbergs B&B (rum) 070-660 82 40 
Rogsta gård (potatis) 070-645 99 42

Skola/Barnomsorg 
Ljustorps skola   060-16 34 52 
Sjukanmälan Lj. Skola  060-16 34 52 
Fritids    060-16 34 68 
Skolsköterskan Lj. skola 073-274 84 56 
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  060-16 34 69

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage) 070-325 76 90
Sundsvalls Taxi  060-19 90 50
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 
Post: Ica Sörberge  060-57 90 30
Polisen Timrå  114 14
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen 060-408 20  
Pastor Betel   070-373 60 55

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

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

Butik Bror Annasdotter 
Ring för bokning 070-298 31 84

Karah design och smycken 
www.karah.se

Facit  
från sid 24
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När du ledsnat på 
pasta...

...köp din potatis hos oss!

Rogsta gård 
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Ljustorps Trädgård

Baptistförsamlingen 
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Danielsson Byggare AB
Däckterminalen
EAB Norrland
Hofmann tandläkare 
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Kaminexperten
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps församling

Ljustorps Handel 
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop
Naturskyddsföreningen 
Norrskog
Petterssons fönstermakeri

PN Montage
Rogsta gård
SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Sussis matverkstad
Stavre Grus
Taxi Sundsvall
Träffpunkten
Tynderö Teknik 
Wifstavarvs int.för.
Y Mäklaren
Öbergs trä & tyg HB

Returadress:  Ljustorp Sockenförening
        Öppom 110,  
   861 93 LJUSTORP 

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

Våren är här!
Nu planterar vi
penseér och

pelargonier i våra
växthus!

Tulpanbuketter!

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


