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TILL ALLA ER LJUSTORPSFORALDRAR
SOM DELTAGIT I STUDIECIRKELN
OM DROGER.

Vi vill på detta sätt tacka for visat intresse och stort
engagemang i drogproblematik utifrån ungdomsungdomsperspektivet.

Vi önskar er alla

en skön vår!
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13 juni
5 september
14 november
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Postgiro 8611 24-6

Bankkonto 7831-11-12096

(Föreningsbanken)

(en engångssumma, * attden är persontig)
(ej
INSATS-medlem) så går det också bra
OBS! Vill man endast vara medlem
per år
25:-/enskild
,,
50:-/familj
,,
2 5 : -lfören i n glföreta g

Att bli insatsmedlem kostar 1OO:Jperson

PRENUMERATION om man känner någon "utfllttare" som kanske vill hänga kvar
med byn, lyssna om den vill ha 6 nr/år i brevlådan för endast 150:- (vilket i stort sett
täcker portot) Företag och föreningar, även på annan ort är ju också av intresse.
SPONSORER.. vi behöver sponsorer till tidningen, för nu måste vifinansiera den helt
själv, vilket innebär i runda s!ängar 25.000:- för 6 nr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Det är en astronomiEk aumma för en nyetablerad och fattig förening.
Så all hjälp vi kan få innebär att tidningen överlever. Många gillar den, några kanske
inte, men vill vi vara utan den nu efter 2 är?
HJÄLP....
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Och åter igen kom med ide6r om inslag och "repotage". ALLT är välkommet
Byutvecklingens nya styrelse ser ut så som föUer:
Ordförande Erland Nordström 82319
Marianne Persson 82923
Vice ordf.
58 t0 98
Elvy Dahlin
Kassör
82222
Sekreterare LenaLiljemark

Ledamöter

Börje Albertsson
Björn Andersson

840 44
820 74

LennartTjärnberg 824Os
Valberedning Magnus lsaksson 82222
Kjell Sjödin
Tina Tjärnberg

82329,

SUPPLEANTER
Ella

Dahlin

0611-30404
Annette Reinikainen 830 41
LennartAndersson 845 70
Ulrika Lindbäck 57 82 09
Ann-Katrine Klaman 811 00
Leena Hedman
820 00
Berndt Laggren 840 48

820 31
801 86

82423,
Red. Marianne Persson
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN
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LJUSTORPS FORENINGARS I\ YA STYRELSER
Ljustorps Häst Förening

Lj ustorps Idrottsliirening

Ordf

Ordf
Vica ordf

Therese Bringstål
Kristin Forsberg

Vice ordf
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Linda Dahlin
Marianne Persson
Maria Carlsson
Pia Lindblom
Suppleanter
Joakim Carlsson
Johanne B
Katarina Eriksson
Cristin Bergfors
Erica Persson
Revisorer Torbjörn Carlsson
Håkan Dahlin
Valberedning HelenaEd6n
Tomas Byström
Ljustorps Röda Kors

Ordf
Vice ordf

Britt-Marie Nordin
Kerstin Berge

Sekreterare

Leena Hedman
Paule Höglund
Ledamöter Birgit Bergfors
Majny Nilsson
Lena Sellstedt
Maivor Persson
§uppleanter Gudrun Sjödin
Karin Nigard
Monica Lundberg
Utbildningsledare Lillian Pihlström

Kassör

CKF

Ordf
Vice ordf
Sekreterare
Vice sekr
Kassör
Ledamöter
Revisorer
Valberedning

Kerstin Westerlund
Ulla-Britt Ulander
Kerstin Westman
Kerstin Hörnfelt
Karin Höglund
Anne-Marie Byström
Britt Nylander
Freja Tjärnberg
Majny Nilsson
Anette Sjöström
Yvonne Nilsson

Sekreterare

Kassör

Ledamöter

Gunnar Höglund
Hans Lundin
Christer Nyman
Ann-Britt Sandström
Anna-Lena Johansson
Gun Edström
Håkan Lindström

Lj ustorps Frivilliga Brandkår
Lars-Erik f,'rölander
Sekreterare Eskil Söderlund
Erik Ed6n
Nils-Erik Johansson
Kenth Sandström

Ordf

Kassör
Revisorer

Ljustorps IX' Skidsektionen
Ordf
Torbjörn Carlsson
Sekreterare Lans Thunström
Kassör
Monica Bergfors
Ledomöter Gun-Marie Forsberg
Arne Forsberg
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Marianne
Doris
Nina
Elisabet
Erica
Pernilla
Marina

I
Persson t

Elfström
Andersson
Edström
Persson
Elfström
Engman
Therese Bringståt
Paula Högtund
Kielt Forsström
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Eva

X
Erilsson

Karin Melin
rngeborg
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Ed6n
EIsa Dahlin
Ingrid

X
Kerstin Westerlun X
Margit ösrman X
Elsy
Lindström X
SValberedning
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I LIUSTORP

Vi är just nu en liten grupp som jobbar för att försöka starta upp en liten turistsatsning. Vi
tror att Ljustorp med sitt vackra landskap och den vildmark som finns, kan bli ett bra
alternativ i framtiden för dem som söker lugn, ro och avkoppling.
Till den här sommaren hinner vi inte med så mycket , men vi har 3 mål:

" Vi vill se till att det finns vykort över Ljustorp
* Vi vill ge
ut en enkel

turistbroschyr över Ljustorp och vad vi har att erbjuda.

. Vi vill ha en turistinformation som ska vara öppen ijuli månad
Om vi lyckas med det, vet vi inte än, men vi kommer i alla fall att försöka. För att lyckas
kommer vi att behöva hjälp!
Om du funderar över något eller har några id6er eller vill hjälpa till, hör av 6r till mig, så
hänvisar jag er vidare. Eena Eit,iema&

VACKRA FÄRGKORT
SÖ KES

Till broschyren och vykortet
behövs fina bilder över
Ljustorp. tex kyrkorna,
utsiktsbilder eller fiske mm.
Ring Lena 822 22

!

RUMSUTHYRNING

!

SÖ KES
I broschyren tänkte vi lämna
telefonnummer och pris till alla
som hyr ut stuga eller rum i
Ljustorp, Vill du vara med ?
Ring Lena 822 22

IDECENTRUM
Vi jobbar just nu för att försöka skapa ett "id6centrum" här i Ljustorp. Vad vi menar med
det är en plats för information, utbildning, ALU jobb eller bara träffas. Syftet är främst att
skapa en plattform för arbetslösa i Ljustorp och att underlätta/hjälpa småföretag, men
alla kommer naturligtvis att vara välkomna.
Vi arbetslösa har nu haft två möten där vi diskuterat önskemål och möjligheter. Just nu
finns det nämligen stora möjligheter.

" Timrå Kommun har just startat en satsning på Kunskapslyftet, en möjlighet att läsa in
treårigt gymnasium med utbildningsbidrag på A-kassa nivå. För dig so!'n ar arbetslös eller
har arbetat i fem år i heltid, Ålder mellan 25 och 55. Timrå kommun kan tänka sig att
eventuellt lägga en sådan utbildning här i Ljustorp.

. Ålsta folkhögskola är intresserade av att bedriva någon eller några kurser här i Ljustorp.
Ålsta har mycket goda resultat och många som gått där har fått arbete eller startat eget
företag. Utbildningen bedrivs i projektform.

. Timrå Kommun och Länsstyrelsen ska besluta om en datastuga här i kommunen, det
finns ett antal kandidater. Datastugan skall användas av bl a distansstuderande och
företag i regionen. Vi anser oss ha goda chanser att få den placerad här i Ljustorp.
Låter det intressant ?

Kolla elter våra affischer när vl träffas.
Lena Liljemark 822 22, Erland Nordström 823 19, Börje Albertsson 840 44

FORENINGS.SIDAN
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2:a Josefin Gode
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BINGOPREMIAR!
8:E MAJ

vÄLKOMNA!
Ljustorps IF
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LJUSTORPS FRITIDSGÅRI)
Fredagar på Bygdegården. Till o med v.
L7
18.00 20.30 -

20.00
23.00

Låg och mellanstadiet
Från 13 år och uppåt

Eftersom fritidsgården är fiiräldra-driven, ser
vi gärna fler ftiräldrar här. Kanske på en
kopp kaffe och en pratstund, eller kanske på

Q'murpt &,iosk & &orurn
öppet

Månd - Fred
Lördagar

08.00
09.00
10.00

Söndagar

@s

rel/Tax

- 19.00
- 19.00
- 18.00

060-820 53

Från 1 april slutar vi med video-films uthyrningen. Vi fick ej de
utlovade filmerna från leverantören. Ev. att vi tar upp den till
hösten igen.
Pä förekommen anledning;
Vi säljer gj tobak/snus/folköl till ungdomar under 78 är.

lnom kort har vi lite grönt, tomater etc.

Efterlysning!

cräD

Finns det någon händig snickare i
byn, som kan göra ett Sord
bånkar, gärnaättt i ett, titt oss
macken för eventuella glass och fika
gäster. Att ha ute.

+

pAsr< Öns«an

u ER.

Specialpriser på godis. Titta in!!!
Välkommen.

§aeSatt

-rff?+
på ;^&\ti;t
-

ABF

Är Du intresserad av data"c
Då har vi en datastudio i fimrå.
Hör av DigJ.
lntresse finns i by§den för alternativ ener§i.
RinE oss om du har några ide6r.
Gtöm inte att vi har flyttat frfui §öråker till Timrå och vi träffas på
58 04 66 och tills vidare på 4O 934. Adressen åir Köpman$atan 18A.

Hälsningar

@ngnd ooh CYiola

Massage
a.

IOr

PRTVATPERSONER
FÖRETAG

IDROTTSKLUBBAR
Pris:
30 min. 150:60 min. 250:Jag har transportabel bänk
och kan även besöka er på
arbetsplatsen.
Ring fiir information!

Unna Dig att må bra!
Boka tid hos

Annika Moberg
Dipl. Massageterapeut
Åsäng 4291
860 33 Bergeforsen
Tel 830 24, 010 - 674 0l 90

Även hårvaxning.
D.Y.s. borttagning av
generande hårväxt.

Massör ansluten

till

SKR

[r

Din garanti för proffesionell
behandling Innehar obligatorisk
patient och ansvarsförsäkring
Utbitdad vid Medicinskt kursforrrm.

aa

SOK SKAPAS
UTVECKLINGSSTIPENDIUM

ffi

Stiftelsen Skapa utlyser härmed det nationella

Utvecklingsstipendiet 1 997.
Syftet med stipendiet är att medverka till att tekniskt
nyskapande och kteativitet i landet tillvaratas effektivt.
Ansökningsformulär fäs från din kommun eller ALMI i ditt lån.
Stipendiet år öppet för alla.

SrmrursEN Srapa
Svslg€ Vskst.dsinduhiq
SpabmEo SvaigeAB
Sto<*holmmäm AB

Föreningen

Svenska Uppfl nnmföreningen

-

Med stlid .v

ch teknikutv(klinssverket
. Stiftäl*n Innovationwncrim

ALMI Företagspilhq AB . NUTEK NihinqFPalent- odr registrcringsvqket

För me. Lnfomation kontakta

TIMRÅTÖNNTAGARE
OCH IUNNÄNARE I
TIMRÅ KOMMLINI.
Vi vill påminna om att vi i Timrå
kommun har ett pris om tvåtusen
kronor till bästa fiirslag som
kommer in till bedömning.
Lokala fiirslagen skall vara
kommunen tillhanda senast 2
april 1997. Segraren går tilt
Iänsfinal.

Har Du fiirfrågningar och vill
beställa material Ring Gunnar
Wiström tel. 16 33 22.

ALMI, tel. (DG35 @ 00.

W

TIMRAKoMMUN

BYGDEGÅRDEN
LJUSTORP
Tisdag 8 april
kI 18.30 - 21.00
Bengt Sahlman
Bert Pettersson
Gunnar \iliström

tuvsToRP

Kaffe och macka selreras.

Information och råd till dig som
funderar på att starta eget!
Anmälan till tel. 16 33 22
senast 4

@

TJI*Iå,[P.$!.,N

april
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LilLLA KALENDEKN
APRIL

"Provapå-pyssel'

Unga Ömar

21

»

30

Valborgsmässo{irande

Hembygdsfiireningen

7

MAJ
5
9
20

»

SK

LJ.H.F.
Hembygdsfiireningen
Ljustorps IF
Ljustorps Byutveckling
Ljustorps IF

Lagforsdagen
Hembygdsdag i Hamre
Hembygdsgården öppen
"Abborråsens vänner"
Hembygdsgården öppen
Slåttanna
Hembygdsgården öppen

Hembygdsfiireningen

I

Ljustorps IF - Söråkers IF, fotboll

Ljustorps IF

3
9

Hembygdsgårdamas dag
Byakampen, $års jubileum * dans
Surströmmingsfest
Ljustorps IF - Lucksta IF, fotboll
Dans med surströmming
Arkeologins dag

,,

14

28
5
6
13
19

20
23
27

13

22
23
24

SEPT

Ljustorps IF - Torpshammars IF, fotboll Ljustorps IF

Invigning av Ljustorps Häst Förening
Kalkugnen och Gäddbäcl«sdammet
Ljustorps IF - Haga Boys IF, fotboll
Ljustorpsdagen
Ljustorps IF - Söröje IF, fotboll

7
7

l3

AUG

Unga Ömar
»

30

JULI

Städning av Hembygdsgården
ttProvapå-pysseltt
7'
Holms
Vad vet vi om fåglar, Nisse Lundmark
Ljustorps IF - Söders B§ fotboll

2t
JUNI

,,

7

2l
22

Ljustorps IF - Hassels IF, fotboll
Östavalls IF, fotboll
"
Modevisning

OKT 19 Brasafton

Hembygdsftireningen

Ljustorps IF

,,

,,
,,
j,

,,
,,

Ljustorps IF
Hembygdsfiireningen
Ljustorps IF
Röda Korset
Hembygdsfiireningen
Ljustorps IF
,,

Röda Korset

Hembygdsfiireningen

10

FilNsrf ND AKsilD A
Tolktävlingen!

!

Ridläger!

Ljustorps Höst Förentng
IJ.H.F
varit
Möjligen lite mer publilc

, inget kunde ha

!??????????
Finns det intresse för nybörjare att vare
på ridläger ca 1 vecka under sommaren,
!!!!!!

vuxen eller barn?
Funderingar Ir under bearbetning, så vi
är ute och marknadsundersöker i god

Resultatet:

l:e Ira

&

2:e Fanny

Therese BringståI
Tobies Bringstål

& Marianne

Persson

Maria Carlsson
3:a Lavanje

& Lotta Ekman
Pierre Svensson

4:e

Britta & Kristin

Forsberg
Linda Dahlin

STOR

invigning av föreningen

Ljustorpr Rödakorskrets hade lokalstömma
den 16/2. Kv§IIen inleddeg med tvärllöjtrpel
av mycket duktiga Elisabeth Albertsson och
Iisa Nordling samt solosång av Katarina
Bergfors.

Freja Tjämberg redogjorde flyktingarnas
situation i vårt distrikt, Regeringens
beslut i flyktingfrågan samt hur
Inyandreryerket tagit över undersökande
uppgifter från polisen" BLe" berättade
X'rejg att vi har 665 flyktingar i länet I
Norrland finns det lörläEnirgar enäast i
Boden i Norrbotten och i Sundsvall i
norrland. Frejas givande och intressanta
uppgifter fick oss närvarande att kinna ocs
tackramma över vår egen situation i vår

kommer att ske 7 juni på Ljustorps Ip.
Parad och diverse uppvisningar.
Måste ses. Kom och titta, ta med er ella trygga miljö.
€oond
ni kInner. Seruering. Lotterier.
Om tiden tillåter blir det Provapåridning (Xven för vuxna)
VÄLKoMNA!!
Se upp, efter våra kommande affrscher
Föreningen Timrå

&ånan

vAlxotinA

Konsthantverkare har öppnat ny

Längtar till våren!
Var och lyssnade till Nils Åkerstedt på Bygdegården l0/3. Hen berättade om odling i sand,
sand och åter sand + gräsktipp.Så nu brinner det
i mina fingrar att få testa. Lyckas det återkommer
jag med kommentarer till hösten annarc ...
ditrtunru

butilc

Köpmangttan23 i Timrå
"Gamla bokhandeln"
ffantwrkooh konst
Ljustorp är representerat.

Förslag har kommit på att göra
en gemen§am

I SKOLAN
Torsdag 27 mars

pÅsrr«innnvcrÄyr,rxc
ALLA är hjärtligt välkomna
ca 12.00

Röda Korset

STYRELSEUTBILDNING
ftir alla intresserade fiireningar i
Ljustorp. Många kanske är ny i
fiiren. styrelse och vill lära sig
lite mer vad som innebär att
er ordf. el. sekr. el annan.
Kontakta red vid intresse.

2 maj är barnen lediga

BIBLIOTEKET HAR Öppnr MÅNDAG ocH ONSDAG

och allmän vflg behöver sand

RING:
VARDAGAR
060 - 57 10 45
HELGDAGAR
090 - t7 27 7s

17.00

- 19.00 tet82t

47

BOK.TIPS FRÅN STINA

MARS-APRIL-MAJ
Ken

Follet

Joanna

Trollope

En dröm om

frihet

En kvinna§ väg

Storslagen historisk f,ventyrsroman
Om den svåra konsten att ompröva gamta sanningar

INSANDARE
Vad är ni sugen på?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

*engelska
* keyboard
* matlagning
* sömnad
* bugg
* data

Ljustorpsfdrottsfiirening,skidsektionen.
Resultat från några skidtävlingar under året:
Lilla Indalslonnet.

15/2
klass plac.
-Namn
D8
I
Solie Persson

Ring så t'fixar" Yi.

Finns det någon som gillar att skapa korsord.
Vi behöver en korcordsmakere till "bladet'
Var inte blygsam. (i värsta fall får ni vara
823 23
anonyma) Höra av Er.

c)atttttttttttta\
I
I
I
I
I
I

IJUSTORPS U.fr,ST FÖRENIIT§
Medlemsavgifter ftir 1997
Enskild
80:X'amilj
200:Ring
Marianne 823 23

Therese

om ni

tlO

§lu
\

#t

tilldetas Skidsektionen som har stätlt
upp och hållit dessa barn
under denna vinter.

19
13
5

Karolina Thunström
Robin Persson
Lina Forsberg

t2

Sofie Ed6n

13

Morgan Karlsson

I

^&,
igång \p2

\
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\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
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DAGENS ROS.

H -6 1
D -6 2
H 8-10 5
8
D 8-10 2
3
6
7
12
13
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Frida nerg/Öhbn
Niclas Bergfors
Robin Persson
Lina Forsberg
Emelie Öberg
Josefin Hammarberg
SofieEd6n
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D9-10 l
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3
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11-12 1
11-12 1

Marie

Dahlin

\

\
Hanna Berg/ÖhEn
\
Josefin Gode
\
Emil Ed6n
\
\
Axel Thunström
\
Tobias Moberg
\
Peter Johansson
\
\
Metties Andersson
\
§ofie Persson
\
Kerolina Thunström \
\
Frida Berg/ÖhEn
\
Nicles Bergfors
\
Robin Persson
\
\
Philip Lindström
\
Lina Forsberg
\
Emmelie Höglund
\
\
Sofie Ed6n
\
Sofie Gode
\
Madeleine Johansson
\

Morgan Karlsson
\
Matties Johansson
I
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Sofie Persson
Sofie Gode
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Medelnad Classic Ski.

f01

Håkan Westin, vann ju som alla vet, men det var tävlande fiir Ljustorps IF med i spåret ocl«så:
här kommer deras placeringar.
Dam 46 km: 14 Åsa Eriksson
Herr 46 km:
86 Mikael Sällström
14t Ari Pallolampi
antal startande 18 Eva Eriksson
24 st
21 Anette Sjöström
antal startande 197 Hans Olov Palm
237 Lennart Forsberg
296 st
290 Ola Andersson
291 Erik Thunström

tal startande
103 st

30 Marcus Bergfors
57 Mats Nygren
70 Daniel Carlsson
87 Tomas

Tingsvik

^cEL
'qe$t

totalt antal startande var 423 st

SKOII\N har haft uppsetstävling, och nu kommer vi att publicera
I detta nummer presentcras vinnaren i åh s
Nattens g olopp erandc

fnledning:
Mrric hrde en grlopphåst

faru

de vinnande

uppsatserna. 12

av Emelie Höglin.

com hon nyss

köpt och snrrt händer det mörkliga raker på gården..........

Marie bodde på en bondgård med lfi) får och två hästar, ett litet russ som hon hade yixt
ur och ett fullblod som var en galopphäst
Dom hette Fiffi och star. Hon hade jurt köpt mr star, därlör ver hon väldigt glad
i dag.
-Marie, maten Xr klar!

Jr

jag kommcrmamme

-Idrg kommer r.ldlänrcn.
Jeg vet mammq det ir däriörJag Xr

så nervös.

IIej

drå" sa

-Men Änn Mrrle Lindblom, du har ju knappt ätit nåt!

Marie.

-Ånmr

Mrrie hette hon lnte utan Ann Marie, men det ver si tångt tyckte hon. Marie rprang
till rtalet
'HeJ Strr, hei FlfiI' hur mår ni? Kom ster, vi rka ut på vår lontr ridtur. star (Mr ster) stod
snällt när Marie borstade honom. Han
tog bcttet rnrllt och rtod rtilla. Nnr hon satte på sadein_rtrde han sig
lite men giorde inte motrtånd. När dom rntligen kom ut på
glrden rl börJrde han danse" När Mrrie vil iom upp, kom en bit iJpå glrouolD"t
p.fr*in Mkael. Hin hade köpt en ny
bit.
";i"r;är
-Eej Marie, her du köpt en ny hirt?
.fg her du köpt en ny bil, ilrkling?
.Iq ved tycler du?
-Fln
-Skr du ridr eller her du rcden rldit?
-Nel, jrg ckr rldr Hing med vetja. Jrg tänkte rida på benen

-oL

ETTERRIDTI}REN.
-Duktlg poJkel Hir får du lite godh, ca Marie till Strr.
:9ry_J!& tas fl llte godl', re Mtcke och pu*ede Marie på kinden nir hon vände rlg om"
Kvlllen nlrmede rlg nkte och vtd femtiden ökte Mcke hem.
Mrrle glck upp pl övervlningen och börjede lirq men tr6ttnrde rnart och gick ut
i stallet Nsr Marie nrrmade rig stellet hörde hon
ett [ud och rtrnnede' Plötrligt hördec ett gnigg.§en blev det helt tyst
Meie rpreng h i rt;ilet;h fick se Fiffi ligga ihjältrampad i
rln bor" Marie kunde lnte hållr tillbaka tårerni Hon lötl ner framår den dödr
hästen
Hon rprrng ln t huret och ckrek
-Menmg prppa hJålpt x'lffI nårte få en ve0erin§r, hon xr DÖD! Hon 6lI ner på
knä, cvlmmade och rlog huvudet i trappann samtidigt
kon henner förtldrrr och tick prnik
{lr Meril veknede låg hon på rjukhuret Hon vrr yr och trött Hon crtte rig upp med en rprtngande huvudvxrk

-Mrnmr?

Jq

Jeg

-Vrr

Ir

Ir hlr gunnrn.
prppr?

-Hrn hjllper voter.lnlrcn
-Fltil! År hon död?
Jq rtunprn"

med F.ifil"

Hon ylnde slg om I rlngen och grit Dfter en rtund rå re hon:
-Hur Ir det ned Ster?
-Det Xr lngen frn med honom.
Seden romnrde hon trötl rrg och framlör allt ledcen.
Nrrte morSon flck hon åka_d§rifrån, men lngenting vlr rom 16m1 rngentlng
kommer rtt bli som lörut
Vld 12.00 kon Mic}e med blomnor, 25 rocoi oc-h en solroc.
-Mrrie, hur Ir dct?
-Blttre nu nlr du Ir här!
Miclc rtrnnrde tlll ls'(n ren glck Mrrie ut I rtdlet
lon kom in såg hon den tomne boren, ögonen blev fulle med tårar men snsrt
rrnn don ner pl Llnderur Ster gnicgade tåg( Merie-xi1
gick frrm tiil Sti och cnekte mulen
-Slu Yl tr en rldtur, gubbea?
§ter gnrggede och rköt frem 6nonen. Hen fdrctod att hon ver ledsen och
ciod alldeleg ctillr. rron rcd ca 2 timmar och stältde sedan in
honom.
I)en nrtten vrknrde Mrrie och ver rlldelec rvettig. Hon rmög nerf6r trapprn
och rnög ut i ctellet
STAR ÄR BORTA!!
Hon rpreng in I hagen:
-Star! Star!
Mrrir (mamma) kom ut i morgonrocken"

-Str Xr borte (rnyft)
-Kom nu rå går vi ln och 96r liJe choklrd och mrckor. ster är nog
hemmr i morgon.
Nirte rmtgon vrknede Merie med en duns, hon hrde remlet u" äoguo. Hon
klrdde cnabbt på sig och sprEng ut i stallet star ctod i cin
bor och vintrde ron vanligt på dtt foder. Merie rprang in i boren ih
tcamaae om honom.'rneirtt hon hede gett honom foder
rprrng hon in till Maria
-Trck memmr Iör ett du fångade star.
-Men gummrn, tag hrr inte fångrt Ster.
-Men han verfu inrtnngd i boren!?!?
-!fr1 Uryte Stck ln rJölv och rå råkande örren kenske slå igen.
rh, kenrke det Jrg gir och himtar posten m.Bm&

FORTSÅTTNING OCH SLUT INÄSTA I\IUMIMR

13 rjo"t löven!
Studiecirkeln som vi arbetat med denna vinter har verit trevlig ur flera synpunkter, dels med tanke på
den goda tillslutning som varit, }vätl efter kväll från de båda byar som studerats, nämligen Björkom och
Lövberg.
Trevligt även med tanke på den gemytliga atmosfär som varit rådande, med små repliker flygande
genom luften över Björkomsbäcken som är en ungefärlig gräns mellan de båda byklungorna, repliker
som landat med aldrig giort någon skada.
Vår goda och avhållne ledare Arnold Thunström har ibland fått använda sin maktposition fiir att hålla
debatten inom de gränser som var tänkta, fastän det har smugit in ganska mycket om Lagforc och
Bredsjön m.fl. omkringliggande byar.
När vi har sett tillbaka på de båda byarnas historia har vi liirstått att det inte alltid varit lika gemytligt,
men tiden har fiirändrats positivt, och det är vi glada över.
När det har gått halvtid på lwällarna, har vi samlats runt fikabordet å fått del av dess goda innehåll ftir
30:-.
Björkom och Lövbery har ju från berynnelsen varit 3 - 4 fastigheter vardera, någon fastighet har varit
ganska stor, men som delats av olika anledningar. Det har även funnits en stor mängd mindre
fastigheter som fiirsvunnit och har med stor svårighet kunnat spårats till tid, plats och namn.
Våre skogar gömmer ju på en mängd minnesvärda saker, bovallar, sågverk, kvarnar, spånhyvlar,
kolmilor m m. Vi ska samlas ytterligare en sista gång liir att se på några platser från gången tid och som
ligger många varmt om hjärtat, nämligen Uivbergs fäbodar på Draviken vid Larsjön, samt Ljustorps
ftirsta såg vid Ålbäcken (Röjesjöns utlopp) och inte att ftirglömma'Järnboden'vid gamla vägen mellan
Lögdö och Lagfors en bit ovanfiir Tunbron. Ytterligare har framkommit att det funnits en milstolpe
troligen på Moria eller nära omkring. Den som har kännedom om denna får höra av sig.
Flera kvarnar har funnits i Björkomsbäcken samt en spånhyvel i "Bäckedalen". Några av de sista
kvällarna hade några äldre inbjudits ftir att med sitt goda minne ge synpunkter, däribland Lowe
Jansson, som så hastigt gått ur tiden. Frid över hans minne.
Hälsningar

§ihm
KlFl et .F,
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rÖnnrlc^Lnn.
Snälla lämna in era fiirslag
till X.ÖRETAGAR.
MAPPEN,lite svårt att
ba utan underlag.
Tack på fiirhand..

GLÖM INTE!!
Alla som kan något, in med
det i KUNSKAPSBANKEN, den fylls på hela
tiden.
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Tannat änden oå teipen?
Sätt en platt påsftirslutare
el. ett plastgem längst ut,
sen är det bara att få tag.
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attan går det om man har
haft den framme i
rumstemp. ca2 timmar
innan.

ffiH

i,IN§KE

PAN

KAK
tiÅO

x/ec(ö'
ME,T

ATTAN

ULEI$

\N1TA

PÅ

