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Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget:
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Nästa tidning 31 juli - 1 aug

Stoppdatum den 1 juli
Prenumerationer
Tidningen delas ut gratis till alla som har brevlåda
i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen kan prenumerera 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 medverka 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 förbehåller oss att bedömma, rätta och redigera i materialet så att det passar in i tidningen.
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Ges ut av: Ljustorps socken ekonomisk förening
Org nr: 76 96 00-9476

Ansvarig utgivare
Niclas Andersson
tel: 0730-76 46 02

Besöksadress:
Postadress:
		
Telefon:
e-postadress:
		
Webbadress:
		

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

Ljustorps Handel/Bygdekontoret
Öppom 110,
861 93 Ljustorp
060 - 824 13
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Plusgiro: 86 11 24-6
www.ljustorpsbladet.se

Gästskribenter:
Berry Johansson

Ljustorps
sockenförening
Föreningen skall verka för att
skapa de bästa förutsättningar för
att leva och bo i Ljustorp!

Ny föreningshemsida
Ljustorps hemsida och vår föreningssida
är nya och fräscha.
Gå gärna in och kolla in dem:

www.ljustorp.se
www.ljustorp.se/sockenforening

På ”G” just nu!
På Öppet hus kommer vi att ha en turistinformation på Ljustorps Trädgård för att
försöka lotsa besökare vidare i Ljustorp.
Vi kommer också att delta på Utemässan i Sundsvall på Södra Berget den
19-20 juni. Vill du att vi ska ta med ditt
material eller vill du vara med på plats,
hör av dig till Bygdekontoret.
Roberth Kalcik jobbar för fullt med att
planera för att vi (ljustorpare) ska kunna
åka på besök till Obersdorf Österrike i
höst. Planera in mitten på september, så
återkommer vi med mer information. Vi
jobbar vidare med vänortstanken!
Grattis Ljustorp IF till 90 år !

Våra aktiviteter!
Årsstämma Sockenföreningen
9 juni klockan 19.00
Bygdegården

Glad sommar !

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

Årsavgift

Enskild: 75:Familj: 100:Organisation: 200:--------------------------

Insats

Enskild: 100:Organisation: 300:-------------------------Insatsmedlemskapet är
personligt och betalas
en gång, sedan tillkommer 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/sockenforening
Bygdekontoret
Boka tid för möte
bygdekontoret@ljustorp.se
Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor

www.ljustorp.se
www.upplevljustorp.se
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En ny säsong, åter i Div 4.
Fotbollslaget kämpar på.

V

åromgången och träningsmatcherna är nu avklarade,
och nu när du läser detta är
säsongen i gång.
Träningsmatcherna har gett
oss en vinst, mot Selånger med
3-0, och tre oavgjorda mot Sidsjö
Böle, 2-2, IFK Timrås Juniorer,
0-0 och Alnö 1-1, samt förluster
mot Kovland 2-3, IFK Timrå 1-3
och Kuben 1-6. Förlusten mot
Kovland kom i värmecupen, där
de hade 2 handikappmål mot
oss. Då Mattias Andersson var
handopererad tog Pontus Melander ansvaret att stå i målet. En
inte alldeles enkel uppgift, och
när Kovland gjorde sitt 1:a mål
låg vi ju under med 0-2. Mot IFK
Timrå så var det vi som skapade
mest i början, och vi tog även ledningen med 1-0. Oskärpa och iver

gjorde att vi inte kunde göra fler
mål på de chanser vi skapade.
Då vi inte fick till mål och inte
orkade genomföra vår matchplan
så kunde Timrå vända matchen.
Mot Kuben så höll vi även här
oss kvar i matchen ganska länge,
och deras ledning med 3-0 i halvtid upplevdes inte som ”rättvis”. De fick tre enkla mål efter
våra misstag. I andra halvlek så
orkade vi sen inte hålla emot.
Nytt för året är att Torbjörn
Persson kommit till som assisterande då Göran Hamlund pga
arbete inte riktigt hinner med.
Torbjörn kommer närmast från
IFK Sundsvalls juniorer och har
18 tränarår att dela med sig av
till Pontus Melander. Men det
mest exotiska är utan tvekan
vårt Italienska nyförvärv, Luca
Boglione från Serie D klubben

Catiglione Savoia på Sicilien.
Luca är i Sundsvall som utbytesstudent och kommer att spela
med oss under våromgången. I
övrigt så är truppen stor och tränarna har ett angenämt problem
att ta ut startelvan. Vi har i år
räknat ut att det i truppen finns
9 spelare med Ljustorpsanor, och
det känns riktigt kul. Dessutom
är en till Ljustorpare på väg tillbaka till fotbollsträning med oss.
Precis som i fjol så är det gratis
inträde på våra matcher, och när
det är derby den 21 maj mot Söråker, så är det även gratis fika
till alla i publiken.
Så välkommen till fina sommarkvällar på Ljustorps IP.
/Mats Moberg
Fotbollssektionen

Det finns fortfarande Ljustorpsanor i Ljustorps If!

Av: Johan Hammarström
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Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

du kan beställa din smörgåstårta hos oss!

Fiskpinnar Findus
750 g

Gott att grilla
kryddiga korvar från
Scan 260 - 300 g

38,90:- 19,90:Ord. pris: 46,90:-

Till morsdag
Almondy tårtor

37,90:-

Spenat Findus
375 - 450 g

12,90:-

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 6/6 med reservation för slutförsäljning

Var med i något av våra andelsspel!
Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

OMBUD FÖR

HEMSÄNDNING
Tel: 820 40

Leverans fredag förmiddag
Beställning senast torsdag

Levereras kostnadsfritt!

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
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Nya turer med förskolan.

K

Det verkar som vi går mot en lösning på köproblemet.

anske kan vi redan till
hösten se kön till förskolan
kortas väsentligt.
Under våren har det börjat en
ny rektor på förskolan. Tjänsten
innefattar både rektorstjänsten
på Ljustorp såväl som Bergeforsens förskola. Hon heter MarieLouise Gustavsson och har under
de senaste 1,5 åren arbetat som
förskolechef i Sundsvall. Hon är
i grunden barnskötare och har
jobbat som dagmamma. MarieLouise har även arbetat som
lärare och specialpedagog, riktad
mot de yngre skolåren.
Intresseanmälan
Ett av hennes första problem
blir att lösa platsfrågan på förskolan i Ljustorp. För att få en
uppfattning om vad föräldrarna
vill skickades ett brev ut till alla

föräldrar i förskolans upptagningsområde. Det finns totalt 60
barn som berörs. I brevet fanns
en ”förundersökning” med två
alternativ att välja mellan:
1. Bilda en barngrupp 1-5 år i
skolans bottenvåning.
2. Bilda en barngrupp 4-5 år i
skolans bottenvåning.
Man fick kryssa i vad som var
mest intressant och det fanns
även ett alternativ att man är
nöjd som det var. Det var även
möjligt att lämna synpunkter och
kommentarer till alternativen.
Sammanställning
Svaren som kom in representerade ca 28 av de 60 barnen. 18 av
barnen kunde tänka sig en avdelning på bottenvåningen i skolan.
11 var inte intresserad utan
tyckte det var bra som det är.

(Både barn på Storstugan och
barn placerade utanför byn.) Nu
ska svaren disskuteras med personalen, förvaltningschef Birgitta Orrebo och skolans rektor
Fredrik Hammarström. Även
Kultur och teknik-förvaltningen
kommer att vara inblandad.
Många synpunkter
Det var många som tog chansen att kommentera sina val.
De mest framträdande är ett
inhägnat lekområde, helst skiljt
från skolbarnen, att innemiljön
anpassas, och att det blir mer
personal så att det blir bättre
möjligheter till utevistelse. Att
alla förskolebarnen borde få mat
lagad på plats är också en synpunkt. Nu ska det undersökas
hur mycket pengar som finns och
vad som ska göras.
Många barn i kö
För närvarande är det hela 18
barn boende i Ljustorp som går
på förskola någon annanstans.
Av dem är det 2 stycken som står
i omplaceringskö, dvs. de vill ha
plats i Ljustorp. Det är 6 barn
som står i kö till förskolan, alltså
totalt 8 barn. Hur många av
barnen som kommer att erbjudas plats i förskolan till hösten
återstår att se. Kanske får vi två
avdelningar till hösten.
Text & bild: Sara Östman
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Fotbollssektionen
Ljustorp IF´s hemmamatcher i
Div 4 Medelpad våromgången 2010
Fredag 21 maj Söråkers FF 19.00
Tisdag 25 maj Svartviks IF 19.00
Fredag 4 juni Ånge IF 19.00
Tisdag 15 juni Nedansjö 19.00
Fredag 18 juni Östavalls IF 19.00
Tisdag 29 juni Stöde IF 19.00
I år kommer inte Björkängen att hållas öppen.

Badtunna
Locka vänner, familj
eller arbetskamrater
till en naturnära
spaupplevelse och
hyr vår vedeldade
badtunna.

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
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

Bilbingon har
börjat!
Torsdagar 18.45
Kasssan öppnar 17.30

Nu är våren äntligen här
och årets uthyrning av

KANOTER
har kommit igång.
Pris: 300 kr exkl moms,
övriga priser
se vår hemsida
eller ring
Lasse: 0730-944 944

Bingolotter

Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

Mottagning av metallskrot!

Stöd vår verksamhet och lämna till containern på IP

Medlemsavgift 2010
Ungdom tom 20 år		

75 kr

Pensionärer				

75 kr

Vuxen				

100 kr

Familj				

200 kr

(Gäller personer boende i samma hushåll)

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

I

Jesus väg till korset och uppståndelsen blir spännande teater

nför påsken varje år bjuds
skolbarnen in till ett påskspel i Ljustorps kyrka. Det är
kyrkans personal och personer i kyrkorådet, som uppför
ett enkelt skådespel för att
belysa Jesus väg till korset
och uppståndelsen. Komminister Tord Hägglund agerade berättare.

Från skolan kommer förskoleklassen och elever upp till 5:e
klassen. I väntan på att spelet
kan börja var det mycket trevligt
surr i bänkraderna. Spelet inleds
med att prästerskapet funderar
på hur man skall hitta Jesus och
kunna ställa honom inför rätta.
Under tiden samtalar Jesus med
sina lärljungar och berättar att
han skall bli förrådd av en av
lärljungarna. Jesus spelades av
kantorn och drivkraften bakom
spelet, Agneta Granlöf.
Judas kommer sedan till prästerna och vill sälja sin kunskap
om var Jesus är någonstans.
Efter att Judas pekat ut Jesus så
griper en soldat honom. Soldaten
spelades av kyrkvaktmästaren
Mats-Ingvar Perälä, iklädd en
gammal brandsoldathjälm ur
Ljustorps brandkårs historia.
Mats- Ingvar föll väl in i rollen
och bankade högt och ljudligt på
Jesus med hjälp av sitt svärd.
(Agneta var förberedd med ett
tjockt inlägg i ryggen.) Agneta

Soldaten med svärdet i högsta hugg tvingar Jesus inför Pontus Pilatius.

kände sig efteråt tvungen att förklara för barnen att Mats-Ingvar
och hon i verkligheten var goda
vänner och arbetskamrater.

Jesus hamnar så småningom
inför Pontius Pilatus, som frågar
publiken om Jesus eller rövaren
Barabas skall släppas fri. Någon
vuxen ropar ”Släpp Barabas fri”
och barnen faller snabbt in och
ropar även de på Barabas frigivning. Ingen stod upp för Jesus.
Någon korsfästning visade man
inte utan Jesus död markerades
av att han med bår bars till grottan i form av ett plasttält. Jesus
blodiga händer som hängde ut
från den övertäckta båren åstadkom ett sus genom barnaskaran.

Realismen och effekterna räckte
väl till för publiken. Spelet slutade med att de två sörjande
kvinnorna kom till grottan och
fann att Jesus var borta och en
ängel, Inger Andersson-Sjödin,
förklarade att Jesus var uppstånden!
När spelet var slut väntade
Gunnar Höglund och Kjell Sjödin
utanför med grillade korvar och
saft i långa banor. Det var fri
backning och de hungrigaste
hann med sju korvar, innan det
var dags att återvända till skolan.
Man kan fråga sig hur det blev
med skollunchen den dagen, för
att inte tala om lunchkoman!
Text & bild: Olof Ulander

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

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
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Fritidsgården Informerar
Fritidsgården vilar för närvarande på grund av att få
vuxna har tid. Om du känner dig sugen på att göra en
aktivitet hör av dig till Pernilla eller Tina.
Pernilla 072-2205624
Tina 070-3556334

Välkommen att hyra Bygdegården
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, ljudanläggning, videokanon och optisk fiber. Vi erbjuder också lokal för borgliga cermonier.
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

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
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Öppet Hus på skolan
S

Barnen fick visa upp sin arbetsmiljö för föräldrarna

kolan hade öppet hus den
19 april. Det var en chans för
lärare och barn att visa upp
skolan.

Det började vid fyra och höll på
till klockan sju på kvällen, så
att alla hade en chans att hinna
dit, även om man jobbade sent.
Många, om inte alla lärare och
även rektorn fanns på plats för
att svara på frågor.
Nere i källaren ligger Tekniksalen och där satt flera barn
och jobbade med Skellefteåtekniken. Det är ett väldigt pedagogiskt system för att lära sig
teknik. Systemet är uppbyggt
på olikfärgade lådor med ett
problem att lösa i varje låda.
Barnen verkade tycka att en del
lådor var ganska svåra.

Skellefteåtekninkens olika lådor.

De nya tavlorna kan användas på nya sätt i undervisningen.

Det bjöds även på underhållning
i form av uppvisning av olika
talanger i gympasalen. Det var
ett blandat utbud med sång,
rockringar, hopprepshoppande
och dansuppträdande. Barnen
var väldigt duktiga. Efter uppvisningen bjöds det på fika i
matsalen bestående av kaffe och
bullar som barnen bakat själva.
I klassrummen har det installerats nya interaktiva tavlor istället för de gamla krittavlorna.
De nya tavlorna använder man
aktivt i undervisningen genom
att man kan peka direkt på
tavlan. Tillsammans med olika
datorprogram kan man förnya
undervisningen. De kan också
användas till exempel för att
visa ett bildspel. -

Ny hemsida i
Ljustorp
www.mjällådalen.se

Sidan innehåller
information om
Naturskyddsföreningens
Forskningsresa och
har massor med
matnyttig information om Mjällådalen
och dess geologi och
natur.

Våga Vara Vårfin!
Vårgatan 21
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CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Vårruset
Under maj/juni månad brukar Vårruset äga rum och även i år har Ljustorps Centerkvinnor ett eget lag i detta motionslopp. Dessa kommer att springa, gå eller lunka: Anette
och Pernilla Sjöström, Mellberg, Ulrika Sjöström, Öppom, Marie Lundberg och Marie
Edström, Åsäng, Kerstin Olsson, Sanna, Pernilla Forsberg, Timrå, och Gunilla Olsson,
Prästsvedjan. De kommer då även att puffa för vår riksdagskandidat Anita Wiklander,
Söråker.
Vi önskar lycka till i spåret tisdag 25 maj!

Utflykt mot hemligt mål
Glöm inte Centerherrarnas trevliga utflykt mot hemligt mål sö 11 juli!
Samling kl 18 vid Bygdegården. Medtag fikakorg och glatt humör!
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Våra Leaderprojekt
Klimatsmarta
Ljustorp

Marknadsföring för
närturism

GPS som användning
i naturturism

Förstudien om klimatsmarta
Projektet genomfördes mellan
2009-12-14 till 2010-02-28. Projektet har gått som planerat och
som förväntat.

Projektet är initierat av näringsidkare i Ljustorp och handlar om
att med gemensamma krafter
och ekonomisk medel försöka
marknadsföra Ljustorp som möjlighet för närturism. Det handlar
om att många satsar lite pengar
för att vi tillsammans ska kunna
annonsera mer och nå ut.

Projektet har precis startat och
handlar om att med hjälp av GPS
försöka nå ut med vår fantastiska
natur och dess kulturskatter.

Projektet började med bladet som
gick ut i brevlådorna till Öppet
hus ifjol. Under sommaren följde
sedan annonser i Lokalnyheterna, Timråbladet, Shoppingguiden mm.

Vi kommer att jobba med GPSvandring,
GPS-koordinering,
geocaching mm. För att göra
sevärdheterna besökbara är
tanken också att ta fram kartor,
information, skyltning och röja
på plats om det behövs.

Fas 1 i projektet började med att
utreda vilka föreningar och företag som finns i Ljustorp, vilka som
var matproducenter och vad man
gjorde i sin verksamhet. Efter det
gjordes undersökning på flöden
in i Ljustorp dvs vattenförbrukning, sopsortering, energi i viss
mån. Kontakter togs med Tirab,
Eon och Mittsverige Vatten.
Fas 2 var att skicka ut enkäter
till allmänheten, där miljödiplomeringen stod som grund.
Fast 3 var sammanställning av
all undersökande verksamhet
och slutfördes i en power point
presentation.
Fas 4 Presentation till kommunens miljöchef, politiker, allmänhet, företag och föreningsliv om
projektets resultat. Dessutom
sammanställning av slutrapport.
Nu ska projektet slutredovisas
och kontentan av det hela är att
Sockenföreningen kommer att
söka pengar till ett större projekt
i vinter för att försöka genomföra planerna på ett klimatsmart
Ljustorp.

Effekterna ifjol var blandade.
Öppet hus var oerhört välbesökt,
men sommarens turisttillströmning blev sämre än väntat. Om
det beror på lågkonjunktur eller
på vägens ombyggnation är svårt
att säga.
I år fortsätter vi med ett blad i
brevlådorna om Öppet Hus som
samtidigt ger oss en möjlighet
att nå ut med information om
vad Ljustorp har att erbjuda.

Projektet är ett samarbete mellan
Sockenföreningen, Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen
och Vuxenskolan.

Vi kommer också att genomföra
aktiviteter tillsammans med
barn och ungdomar för att dom
ska få prova på att komma ut
med GPS.
Projektet kommer att pågå i två
år och är nu bara i sin linda. Till
i sommar kommer på sin höjd
någon sevärdhet att vara klar att
besöka, men till nästa sommar
ska det finnas fler som är klara.

Under sommaren kommer vi att
ha annonser i lokala blad och
tidningar. Vi satsar fortfarande
på de billigare alternativen, för
att kunna annonsera mer. Efter
sommaren upphör projektet,
men vi hoppas att alla vill fortsätta även nästa sommar.

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23
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* GLAS * MONTAGE *
SOLSKYDD
ROBERT LINDGREN SÖRBERGE
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360
www.rialp.se

År 1865. Otrohet, trolldom, mordförsök.
Rykten viskar om underligheter bland torpen i Edsåker.
Snart knackar döden på dörren...

Svartdjefulen
i Ljustorp
Förköp biljetter:
Ljustorp Handel, Lögdö Bruk, Entré Sundsvall tel. 060-155400
Info Lögdö Bruk tel. 060-163181 eller www.logdobruk.se
Arr. Teater Häxan, Lögdö Bruk Kreativ Arena, ABF
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Ljustorps minnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.
Bild 10401
När höstmörkret kröp
fram fanns det tid för
aktiviteter av det mer
fantasifulla slaget. På
månadens bild visas en
teatergrupp med idel
lokala förmågor. Personerna på bilden var
från vänster Svea Sjöström ( född Åhlander )
Mellberg, Ture Holm-

berg Öppom , Gottfrid
Svärd Mellberg, Leonard Westerlund Björkom ( längst fram ) och
längst till höger Ebba
Malmquist. Man spelade troligen i Högland
på en av gårdarna där
som hade en riktig scen
inomhus. Bilden är
tagen runt 1930.

Bild nr 11137.
Bilden beskriver en händelse den 16 april 1933.
En bil körde i dåligt
väglag genom räcket
ned i Mjällån på vägen
mellan Sanna och Åsäng.
Det skall ha varit spritlangare från Indal som
förolyckades. Fotot visar
hur de nyfikna tog sig
till platsen, det var med
cykel och hästkärra.
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Brons konstruktion var
av den vanliga typen vad
gäller mittspannet. Konstruktionen för anslutningen mot landsvägen
var synnerligen enkel
och återspeglar att det
bara fanns lättare fordon
med dagens mått. Originalbilden är skänkt till
Ljustorps hembygdsförening av Hans Wikman.

Feriearbete till ungdomar

KALENDER:
26/5 kl Mitt på dagen resa
30/5 kl 11:00 Gudstjänst på Trägårn i Ljustorp
Thord Hägglund. Musik av Åke, Seth & Thord
6/6 kl 18:00 Musik sommarkväll i Ljustorps kyrka
Ljustorps kyrko och hembygdskör, Agneta Granlöf,
Thord Hägglund. mingel i sockenstugan efteråt
13/6 kl 11:00 Välkommen till Hässjö kyrka
20/6 kl 11:00 Söndagsgudstjänst i Lagfors kyrka
Malin Hagström, Cecilia Nilsson
26/6 kl 18:00 Söndagsgudstjänst i prästgårdsparken
Malin Hagström, Seth Hägglöf
4/7 kl 12:00 Söndagsgudstjänst på hembygdsgården
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
11/7 kl 11:00 Välkommen till gudstjänst vid Oxviken
18/7 kl 18:00 Söndagsmässa i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson
25/7 kl 15:00 Gudstjänst vid Rotsjö gård
kaffe o smörgås efteråt.
Peter Persman, Agneta Granlöf
Vid Rotsjö gård kommer det även att bli möjlighet
att handla deras produkter

I sommar kommer två ungdomar från Ljustorps
församling att få sommarjobb vid kyrkogården.
Det är Sandra Pettersson,17 år Åsäng och Jennie Bengtsson,17 år Bredsjön som under veckorna 29 och 30 kommer att arbeta.
Bakom beslutet i kyrkonämnden finns
en vilja att hjälpa ungdomar från församlingen att få sommarjobb.

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

MUSIK i sommarkväll

Söndag den 6 juni kl 18:00 är det Musik i sommarkväll i
Ljustorps kyrka. Det blir sång och musik av Ljustorps kyrkooch hembygdskör under ledning av Agneta Granlöf.
Kören firar under 2010 sitt 100-årsjubileum och kommer att
gör denna kväll lite extra festlig.
Det blir mingel i sockenstugan med kaffe och tårta. Kören
kommer även att ha ett lotteri med mycket fina vinster.

PRÄSTGÅRDSPARKEN

Midsommardagen kl 18.00 blir det gudstjänst i prästgårdsparken i Ljustorp
Efter gudstjänsten serveras det kaffe
och tårta!

VÄLKOMNA!

Mitt på dagen resan
Onsdag den 26 maj går årets Mitt på dagen resa av stapeln. Den börjar med enkelt kaffe i Ljustorps församlingshem och
sedan avgår bussen 08:30.
Resan går norrut med första mål i Skeppsmalen norr om Ö-vik där vi besöker
surströmmingsmuseét, därefter åker vi till den vackra Dekarsögården där det blir mat.
Den åttkantiga kyrkan i Själevad blir nästa stopp och där kommer Håkan Dahlén att demonstrera och spela på den fantastiska orgeln med ett flyttbart spelbord.
Beräknad hemkomst ca 17:30
Vi ser fram emot en trevlig dag tillsammans!

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

15

Öppet Hus 22 maj

På lördag är det mycket som händer här i Ljustorp.

Joydancers informerar: Ljustorps Trädgård
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Baptistförsamlingen

Gläd

rlek

je

Kä

Valborgsfirande!
Vilket trevligt valborgsfirande vi
hade i år. Vi hade besök av gospel
kören Joyful soul från Njurunda
som gjorde ett fantastiskt uppträdande. David Axelsson från Haga
kyrkan i Sundsvall hade en apell. Vi
fick också se ett fartfyllt uppträdande av lovsångsdansare. Sedan
gick vi ut till den fina brasan och
tittade på ett härligt fyrverkeri.
För den som ville ha något i magen
fanns varm korv, fika och glass att
köpa.

Kalender
Maj
Sön 23/5 11.00 Gudstjänst
Lör 29/5 18.00 Församlingsafton

Juni
Sön 13/6 11.00 Sommaravslutning
Se predikoturer för eventuella
ändringar

Årets brasa

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

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

Henrik gör grädde till glassen =)

		
		
		

PG 269356-2 BG 5355-1123

www.ljustorp.se/betel
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Bredsjön & Slättmons byalag
Byalagets årsmöte hölls söndagen den 14/3, ett möte
där det nu har blivit tradition att bjudas på god smörgåstårta vid fikapaus.
Vald styrelse för 2010:
Ordf Mats Jonsson

Vice ordf Jan Blomkvist

Kassör Ulrika Jonsson Sekreterare Victoria Rosengren
Ledamot Eivor Millberg Ledamot Maj-Britt Millberg
Ledamot Björn Högberg

Suppleant Ola Andersson

Suppleant Emmy Söderberg
Den årliga Bredsjöangeln gick i år av stapeln lördagen den 10/4. 16 lag kom och kämpade om gädda
och ära, vinnare blev Lag Filip med en vinstvikt på
2,9 kg. Stort tack till tävlingsledare Leif Åkerdal och
till alla som skänkt fina priser.
Årets första arbetsdag var söndagen den 11/4 kl
10:00. Det höggs och kapades ved till bastuudden,
drog ris till brasan, städade servicehuset och sattes
upp nya hängrännor på bastun. Vi fick en kanondag i
solen, glada skratt och mycket gjort. Stort tack till alla
som kom och hjälpte till.
Evenemangsgruppen såg till att det bjöds på korv,
kaffe och godispåse till barnen vid majbrasan.
Varför inte ta en kvällsbastu med familjen?
För mer information om flotten, bastu och stugan på
bastuudden vänligen kontakta bokningansvarig Kent
Berg 070-218 80 69.
Besök gärna vår hemsida
http://www.ljustorp.se/bredsjon/.
/Styrelsen 2010 genom Victoria

Bild: Janne Edlund
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Mjällådalens byalag

Valborgsmässoafton firades vid brasan i Mjällå
och samlade ett 30 tal deltagare. Under kvällen tävlades i tre grenar nämligen pilkastning,
bollkastning i hink samt bollkastning i hålvägg.
Bror Eriksson blev kvällens totalsegrare och har
därmed med tre inteckningar erövrat vandringspriset. För de yngre anordnades en fiskedamm
som gav goda fångster. Vädergudarna gav oss
uppehåll hela kvällen viket gjorde att korvgrillning och kaffe med bröd smakade extra bra. När
brasan senare gav skön värme sjöngs samfällt
vårsånger med bl.a. Vårvindar friska. Kvällen
avslutades med ett automatiskt fyrverkeri med
tema Leonardo da Vinci.
Första veckan i juni startar vår rökeriutbildning
vid
rökeriet
i
Mjällå.
Styrelsen önskar alla medlemmar en sommar
med sol och bad.

Ordförande Kjell Rastberg

Våra dialektord, J-K
Ur Bygd i förvandling, del III
jä´ckes
jä´ling		
jäll		
jälle		
jä´llrar
jämmalígen
jä´ngler
jä´ra		
järnstör
jä´rte		
jä´te		

gäckas, narras, skämta med en
vindstöt, kastby
högljudd, gnällig
kastrera
en som går omkring och kastrerar djur
ett beklagande i komperativ mening
styltor
göra
järnspett
idissla
smygtitta, spana på någon

K
kábbe		
kaln-jála
kálvi		
káppes
kapsón
karníffles
karska opp se
kása		
kask		
kasta		
káti		
kattfitta
kattskalle
katt-tvätt
kavére
klamp		
klant		
klantárschel
		

kubbe
ett inhägnat mindre område för kalvarna
drumlig
tävla
speciell typ av grimma
gnabbas, bråka lite på skoj
repa mod, rycka upp sig
gödselhögen
kaffe + brännvin = kaffekask
redskap för rensning av tröskad säd
duktig, försigkommen
”fult” skällsord
en liten skrädbit av trä.
fusktvätt, en dåligt utförd tvätt
ett gammalt namn på tillgångar
en bit ved
drummel
ett skällsord, riktas till en som bär
sig drumligt åt

Sjöströms Busstrafik
Lagfors
Vi kör guidade turer i
Ljustorpsområdet med
möjlighet till lunch hos
Tomat Ås.
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

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut
Klinik: Mariedal, Timrå
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker
070-533 17 92

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 kommunens anhörigkonsulent. Anhörigcenter skall
fungera som äldreomsorgens informationskanal 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

Matjord
Kranbilstransporter
Sanna Grus

Öppom 124, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-820 35 eller
070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Forskningsresan i Mjällådalen!
haft uppfattningen att Mjällådalen genom kombinationen av olika
värden är ett skyddsvärt område
och bör bevaras till kommande
generationer och pekar på:

örra året genomfördes
en mycket lyckad satsning på en forskningsresa
i Mjällådalen av Natur1. Geologiska värden
skyddsföreningen.

Resultatet av förra sommarens
Forskningsresa i Mjällådalen
finns nu sammanfattad i en rapport som skickats till olika myndigheter i förhoppningen att det
ska understryka kravet på att
Mjällådalen är värd ett starkare
stöd för att bevaras till eftervärlden. Hela rapporten och en omfattande bilddokumentation kan du
ta del av på www.Mjällådalen.
se. Naturskyddsföreningen Timrå
begär med stöd av rapporten att
länsstyrelsen beslutar att utreda
möjligheterna till ett formellt
skydd för de delar av Mjällådalen
från Västanå och nedströms som
ännu inte är förstörda av täkter,
skogsbilvägar, avverkningar, sönderkörda/söndergrävda nipor och
raviner. Eftersom det handlar om
ett omfattande projekt krävs att
alla goda krafter, olika myndigheter och markägare, samordnas
för att kunna utnyttja de verktyg
i form av olika skyddsformer och
resurser som finns tillgängliga,
skriver föreningen och uppmanar
länsstyrelsen att påta sig rollen
som samordnare. Tillsammans
med Västanå naturreservat med
naturum skulle området kunna bli
en stor tillgång för länet.
Naturskyddsföreningen påminner
samtidigt om att Mjällådalens nipoch ravinsystem, och intilliggande
långskäggslokaler, ligger i linje
med Länsstyrelsens Strategi för
skydd av skog. Se citat nedan:
”Det finns ett antal skogsmiljöer
som är utmärkande för Västernorrlands län och som vi därför
har ett extra stort ansvar för att
skydda. Dessa länsspecifika skogsmiljöer är: Kustnära skogar i Höga
kusten. Sydväxtberg. Älvnära nipoch ravinmiljöer. Gråallundar på
norra Alnön och Söråkerslandet.
Långskäggsskogar”
Naturskyddsföreningen har länge
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Mjällån är något så ovanligt som
ett helt oreglerat vattendrag och
som i högsta grad är levande.
Med kraftig meandring förändras
åfåran mycket snabbt. I dalgången
finns i förhållande till det lilla
vattendraget mycket höga nipor.
Dessutom långa krång, knivskarpa getryggar, terrasser, korvsjöar, äldre åfåror på olika höjder,
kallkällor och många djupa raviner. Ett dramatiskt landskap som
i miniatyr mycket tydligt kan visa
hur våra stora norrlandsälvar har
utvecklats.
2. Biologiska värden
Som framgår av vår inventeringsrapport finns områden med höga
naturvärden kopplade till skogen.
Även om inte alla områden i sig
har höga skyddsvärden idag är det
viktigt att understryka behovet av
att skydda större sammanhängande skogar, inte minst för den
framtida utvecklingen av den biologiska mångfalden.
Det är sedan tidigare känt att
dalgången är en fin insektsmiljö.
Strandskalbaggarna vid Mjällån
uppvisar för Skandinavien mycket
ovanliga arter, varav ett par har
sin enda kända förekomst just
här. Under Forskningsresan upptäcktes flera tidigare inte funna
arter. Med största sannolikhet
finns ännu fler att hitta.
Sötgräs och myskmåra är några av
de intressanta kärlväxter, som är
något av karaktärsarter för Mjällådalen. Sötgräset växer ymnigt
vid störda strandnära områden.
Myskmåran är främst knuten till
de fuktmättade ravinsystemen.
Utter har noterats året runt.
Strömstare, Forsärla, backsvala
är andra förekommande djurarter
i Mjällådalen.

3. Kulturvärden
Mjällådalen innehåller inte endast
naturvärden. Ett stort antal
fångstgropar
(okända/oregistrerade av Skogsstyrelsen). Fäbodstigar, flottarstigar, timmervägar.
Trots att det finns många spår
av mänsklig påverkan gör avsaknaden av nutida byggnader och
vägar att man ändå upplever en
vildmarkskänsla. Här finns även
igenlagda kulturmarker. Om det
vittnar ängar och hölador från nu
försvunna torp. I vissa områden
skulle en skötsel av kulturmark i
form av slåtter, och slyröjning, öka
områdets värde ytterligare.
4. Sociala värden
Dalgångens tätortsnära läge i
Timrå mellan Sundsvall och Härnösand gör den mycket attraktiv
som ett framtida besöksmål för
betydligt större grupper än vad
som förekommer i dag. Flera stigar
från väg 331 leder ner till ån och
gör området mycket lättillgängligt.
Mycket arbete finns redan nedlagt
för att ställa i ordning området som
besöksmål. Där finns två gångbroar
över ån och över större bäckar,
röjda och märkta stigar samt flera
vindskydd. Aktiviteter pågår för
att göra området ännu mera känt
genom framställning av kartor och
skyltar. Sportfiske är ytterligare en
möjlighet som skulle kunna utvecklas betydligt i området.
Sammanfattningsvis kan man
säga att det mesta redan finns
klart för att kunna erbjuda besökare en totalupplevelse, det är
bara det långsiktiga skyddet som
saknas. Redan nu är planeringen
igång för fortsatta inventeringar,
dels kompletteringar på Timråsidan och dels en fortsättning upp
till Väs-tanåfallet på Härnösandssidan. Flera framstående forskare har lovat sin medverkan och
ansökningar om pengar har postats. Mera information kommer
att läggas ut på vår hemsida www.
timra.snf.se. Du kan även ringa
Elisabeth Nilsson, tel 060-82 079
om du är intresserad att delta.
Text: Berry Johansson

Erbjudande!

Köp presentkort
till morsdag...
för 500 kronor - betala 400 kronor

30 %
på vårens jackor
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt Pensionärsrabatt

Öppet:

vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47, tel & fax 060-58 07 80

Välkommen!

Boule

Ons 12-15
Ljustorps banor

Alla välkomna
Buss och båtresa
6 juli med MS/Ådalen III
Information och anmälan snarast till
Alice Berg tel: 579604 eller
Mait Härén tel: 070-216 11 56

Stavgång i Ljustorp
börjar måndag 7 juni kl. 10.00
Välkommen med eller utan stavar. Samling vid Bygdegården
Stavgång i Sörberge startar också.
Även där välkommen med eller utan stavar.
Ring Birgit Åhlin tel. 82139 för vidare information.

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

Hembygdsföreningen
i Ljustorp
Detta händer under
Juni-augusti:
Midsommarafton
Fredagen den 25 juni kl. 13.00
Hembygdens dag
Söndagen den 4 juli kl. 12-15
Tema ”Nyckelharpan”
Slåttanna
4 augusti kl. 18.00
Föreningen bjuder på förtäring efter ”jobbet”.
Välkomna till våra arrangemang!

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se
070-6145464
www.ulander.com/ljustorp/
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Jag fann mitt drömhus

å sin födelsedag 2005 såg
hon annonsen om ”Torpet”
på Blocket. Lill ringde på en
gång.

Lill Wiklund är uppväxt i Forsmon.
Vid arton års ålder flyttade hon
hemifrån och har sedan dess hunnit
med att bo i Stockholm, Hedemora
och Sundsvall. Efter grundskolan
började hon på Katrinelunds gymnasiumskola för att gå en textil
utbildning med målet att bli textillärare. Under studietiden jobbade
hon extra på Hemköp i Birsta och
blev kvar där tills hon fick jobb på
Bilspedition. Började därefter på
Komvux för att läsa vidare på 3-årig
ekonomisk utbildning. På första
sommarlovet fick hon jobb på Handelsbanken i Sundsvall och efter att
hon tog examen fick Lill även fast
jobb där. Handelsbanken byttes
ut efter några år mot Nordea. 1996
började Lill på Mittuniversitetet
för att läsa bland annat biologi och
kemi. Siktet hade nu skiftat från textillärare till mark och vattenfrågor.
Lill har alltid varit intresserad av
natur och miljö och under tonåren
var hon aktiv fältbiolog. Efter en
filosofie magister i kemi har hon
avverkat arbetsplatser som Eka
Chemicals i Alby, Kubal och Vin och
Sprit. Hon har även bland annat
hunnit med lite vikariearbete som
lärare, dagisfröken och servitris

på Eon arena. 2008 fick hon jobb
på Gävle Energi där hon var driftingenjör med ansvar för miljön på
kraftvärmeverket Johannes. Under
tiden hon arbetade där veckopendlade hon, dvs hon bodde i Gävle
under veckorna och här hemma på
helgerna.
Strax före jul 2008 blev det klart att
hon skulle börja på sitt nuvarande
arbete på Statkraft. Där jobbar hon
med frågor rörande den yttre miljön
rörande Statkrafts vattenkraftverk.
Kontoret som hon utgår ifrån ligger
i Sollefteå.
Hittade hem

Under 2004 separerade hon från sin
sambo. De bodde då i Sundsvall och
Lills dotter Linnea gick på gymnasiumet i Timrå. Lill började söka en
ny bostad och tittade på alla möjliga
boende, både hus och lägenheter
stora som små, men inget känndes
riktigt bra. Det var på sin födelsedag 2005 som Lill satt och tittade
på Blocket. Plötsligt får hon syn på
annonsen om ”Torpet”. Hon ringde
direkt för att få reda på vart huset
låg och fick då reda på att det låg i
Ljustorp.
Dagen efter for hon ut till Ljustorp,
för hon tänkte åka förbi huset och
titta hur det såg ut. Men eftersom
huset ligger som det gör slutade det
med att hon körde rätt ner på gårdsplanen. Pernilla, den dåvarande

ägaren kom ut för att se vem det
var, och därmed var Lills plan att
bara åka förbi spräckt. Pernilla bjöd
in Lill för att titta och hon kände
direkt att hon ville bo där.
Nervös väntan
Väl hemma igen kontaktade Lill
banken för att låna pengar. Eftersom
hon precis blivit uppsagd trodde hon
att chansen var liten att hon skulle
få låna. Hon lämnade in sin ansökan en torsdagsmorgon, och bankkvinnan sa att hon skulle få besked
nästa vecka. Redan på eftermiddagen ringde de från banken men Lill
blev så nervös så hon svarade inte.
Hon trodde att när de beslutat så
snabbt måste det vara negativt. Hon
väntade till på kvällen, då lyssnade
hon av telefonsvararen och det var
positivt besked!
Affärerna gjordes upp och hon
var ägare till sitt drömboende!
Ett hundra kvadrat rött litet torp.
Familjen består av Dottern Linnea
som är 22 år och bor i Stockholm
och de tre katterna Selma, Sigge
och Tiger, även Linneas hund Alice
som Lill har så ofta hon kan. På
fritiden jobbar hon gärna ute. Hon
vill anlägga en trädgård och har
planterat flera träd. Fler djur skulle
hon också vilja ha. Huset har också
behövts renoveras. Hon har bland
annat bytt ut taket och byggt en ny
skorsten.
Projekt nu i sommar blir en ny
altan och ett av rummen inne som
hon håller på att renovera. - Favoritklädseln är keps, t-shirt, shorts,
arbetshandskar och arbetsskor. Hon
hinner också med att sjunga i kören
Musikkentherna i Timrå kyrka en
gång i veckan. Melodikrysset är ett
stående inslag på lördagsmornarna.
Lill tycker också mycket om att
besöka kapellet i Edsta. Hon tränar
för att få grönt kort i golf så fort som
möjligt. Just nu längtar hon efter att
få vara ute så mycket som möjligt.
Text & bild: Sara Östman

Alice ute på upptäcksfärd i trädgården.
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Jaga björn
med ett proffs
Sälj virke till SCA och få chans att delta i exklusiv björnjakt
I augusti arrangerar SCA och erfarne björnjägaren Rasmus Boström björnjakt i
Svanavattnet utanför Strömsund – ett av världens mest björntäta områden. Alla
som säljer minst 500 m3fub virke till SCA eller beställer en PLUS Plan under
våren/försommaren har chans att få delta i jakten.
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

www.scaskog.com
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Efter en Skildring av Henning Högberg, Stavreviken, mars 1976.
Utdrag ur ”Bygd i förvandling” del lll

Vintern hade varit ovanligt
snörik och i slutet av april kom
ett häftigt snöfall, som så småningom övergick i regn. Detta
orsakade en hastig snösmältning, som kom vattnet i åar och
sjöar att flöda över sina bräddar. Nu är Ljustorpsån sedan
gammalt känd för att hastigt
svämma över, men detta översteg allt vad någon tidigare
varit med om. Den nyligen uppförda betongbron i Stavreviken,
där Ljustorpsån mynnar ut,
började svikta, då vattnet inte
längre hann rinna undan genom
de två betongvalv, som fanns
under bron. När denna bro
byggdes, hade ortsbefolkningen
påpekat för byggmästaren, som
hette Bark, att två brovalv var
för litet utrymme, för att klara
högvattenperioderna i Ljustorpsån, därför att den ofta brukade
svämma över i samband med
vårfloden. Byggmästare Bark
framförde
ortsbefolkningens
varningar till major Lundkvist
i Gävle, som var den högste
ansvarige för brobygget. Men
denne lär hånfullt ha svarat,
att man ska inte bry sig om vad
dumma bönder säger.
Alltnog! När vattenmassorna
fyllt brospannen till toppen, började flödvattnet att spola över
landfästet på norra sidan av
bron och skära av brobanken.
Om denna erosion fått fortsätta,
hade kanhända bron stått emot
vattentrycket, eftersom detta
givetvis minskat, då vattnet
skar sig en ny väg förbi bron.
Men då ingrep förvaltare De
Besche i Lögdö, som var vägförvaltningens ordförande, och gav
order om att fylla säckar med
sand och lägga dem som skydd
för att förhindra bortspolningen
av landfästet. Vattnet steg då
på nytt och så kom katastrofen.
Hälvten av bron mot den norra
24

Lagfors kyrka som undkom vårfloden oskadd.

sidan gav vika och störtade i
ån. Samtidigt skars också landfästet på den södra sidan bort.
Kvar blev alltså mittenpartiet,
och detta finns fortfarande kvar
som en del i den nya bro, som
uppfördes efteråt och som ännu
är i användning öster om nya
bron för E-4.
Av en ren händelse fick Högberg
med egna ögon se något som
låter som en uppdiktad historia
för den, som inte upplevde det.
Han kom cyklande på landsvägen vid den s.k. ”hällan”, då
han fick se någonting stort, som
kom vältrande nerför ån i den
våldsamt strida strömmen. Han
stannade häpen inför detta fenomen och undrade storligen, vad
detta kunde vara. Jo! Det var
ett stort cementblock, som lossnat, när brospannet brast, och
nu kom vältrande i vattnet. Det
reste sig i strömmen till en höjd
av uppskattningsvis 8-10 m över
vattnet, föll nerströms med den
övre delen, reste sig på nytt till
samma imponerande höjd, föll
på ny kula och reste sig igen,
som om det vältrats av en osyn-

lig jätte. Så fortsatte det väldiga
blocket utför Ljustorpsån ända
ner till kanten av Indalsälven,
där vattendjupet var större. Där
försvann det och ligger troligen
kvar ännu. Kanske kommer
någon i framtiden att hitta det
och undra över, varför detta
block ligger där, för man kan ju
inte tro, att det spolats dit av
en så liten och beskedlig å som
Ljustorpsån är nu för tiden. -Ja,
denna märkliga upplevelse vittnar ju om, vilken oerhörd kraft
som kan utvecklas av strömmande vatten även i ett mindre
vattendrag.
Men även längre uppåt ån skedde
katastrofer av olika omfattning.
Vid Ekenholm hitom Lögdö gick
vattnet så högt, att man måste
ro över den s.k. ”Surån” med
eka. Högberg råkade komma till
den platsen just som förvaltare
De Besche lät frakta över fru
och barn till fastlandet på Stavrevikssidan. Han vågade inte
ha familjen kvar i herrgården i
Lögdö längre. Man hade nämligen fått höra, att herrgården
i Lagfors hade spoForts s. 26

Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet
- vår väg är lugn
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lats bort av vårfloden så fort,
att allting inomhus följde med
ut i forsen. Ja, det påstods att
det fortfarande rök ur skorstenen, när herrgården bröts på
mitten och störtade ner i djupet.
Och nu befarade man, att dammarna vid Laxsjön skulle brista,
och då skulle alla lägre liggande
områden efter Ljustorpsdalen
översköljas av en flodvåg, som
ingenting kunde hejda. Det var
därför ingen, som förvånades
över att De Besche ville sätta
sin familj i säkerhet. När Högberg kom fram till Lögdö bruk,
var bron över ån bortspolad av
vattnet, som då strömmade förbi
kyrkan och det stora sädesmagasinet medförande timmer och
bråte. Skolgården och stallplanen stod under vatten, och det
hade börjat skära sönder grunden under ena hörnet av skolan.
Dessutom hade det börjat skära
sönder i åkanten nedströms den
bortspolade bron, och om detta
fortsatte, kunde Lögdö herrgård
drabbas av samma öde som den
i Lagfors. Lyckligtvis hade vattenföringen i ån nått sin kulmen
då och vattenståndet började
sjunka, och därmed var faran
över för byggnadena i Lögdö.

Men vid torpet i Tågmon ett
stycke uppströms Lögdö, där de
gamla makarna Fegelin bodde,
var situationen mycket kritisk,
då vattnet gick som högst. Henning Högbergs båda bröder,
Johan och Helmer, rodde dit i
en båt för att se, hur det stod
till. Det var mycket besvärligt att komma dit på grund av
allt kringflytande timmer och
bråte. Vid framkomsten kunde
de kostatera, att vattnet stod
meterhögt över golven i nedervåningen och möblerna flöt
omkring i rummen. Makarna
Fegelin hade dragit sig upp på
övre våningen för att avvakta
utvecklingen. Bröderna Högberg
erbjöd dem att följa med i båten,
men de vägrade med motiveringen, att då de bott där i hela
sitt liv, så var de också beredda
att dö där, om detta var Guds
vilja. Och därmed blev det. Men
det ordnade sig ju också för dem,
då vattnet började sjunka igen.
Värre var det emellertid med
deras ladugård.
Deras sonson, torpets senare
beboare, Axel Fegelin, har berättat för Högberg, att farfar och
farmor hade två kor, som dränktes eller möjligen stryptes under

Bagarstugan i Lagfors.
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den tid husbonfolket tvingades
vistas på övervåningen. Vattnet hade nämligen underminerat ladugården, så att stenfoten
och jordgolvet spolats bort, och
de två korna hängde döda i sina
bindslen, när folk äntligen kunde
ta sig fram dit för att se till dem.
Detta var en mycket stor förlust
för de åldriga makarna. Dels
sörjde de sina kära kor och dessutom fick de ingen ersättning för
dem rent ekonomiskt.
Längre uppåt Ljustorpsåns dalgång omkom tre personer genom
drunkning. I Skäljom stod två
personer och tittade på vattnets
framfart i den lilla Skäljomsbäcken, som man i vanliga fall
kunde hoppa över. Där rusade
nu vattnet dånande fram, så man
knappt kunde höra varandras
röster utan att skrika. Plötsligt
rasade den slänt, där de båda
karlarna stod och ryckte dem
med sig ner i de virvlande vattenmassorna. Det var Erik Gälldin och Oskar Öberg från byn
Öppom. Bägge försvann och var
räddningslöst förlorade. Öbergs
kropp återfanns senare, men
Gälldin var och är försvunnen
för alltid. I byn Edsta skulle en
man vid namn Källman försöka
rida över den översvämmade
bron över Edstabäcken. Då han
kom över bron, var landfästet
på norrsidan bortspolat. Hästen
rycktes ner men lyckade kasta
sig framåt och kravla sig upp på
vägen igen. Ryttaren däremot
föll baklänges ner i de våldsamt
strömmande
vattenmassorna
och omkom. Hans kropp återfanns aldrig. På andra ställen
hände dramatiska episoder, som
slutade lyckligare.
Så var t.ex. fallet i Löfberg. Där
hade byborna byggt en spång
över ån för att underlätta trafiken mellan byarna på ömse
sidor. Den låg i normala fall
tillräckligt högt över Forts s. 28

En mäklare nära dig
Funderar ni på att sälja er bostad?
Kontakta
v oss för en
v kostnadsfri muntlig marknadsvärdering samt
en presentation av hur vi tar hand om Er viktigaste affär i livet!
Tfn 57 33 90

Fastighetsmäklare
Ann Rydell Hall

Mäklarna i Timrå
Köpmangatan 18

Ryds Glas

Fastighetsmäklare
Julia Berggren

Närmare än någon annan.

i Timrå AB

Bilrutor och
glasreparationer
Stenskottslagning

Öppet må-to 7-17 fr 7-16
Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20

Telefon 060-416 56
www.dina.se/timraorten
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vattnet, men nu spolades den
över av vårfloden. Den föreföll
emellertid att kunna stå emot
vattentrycket. En liten flicka
skulle över spången till sitt hem
på andra sidan och fick hjälp av
en karl, som bar henne på sina
axlar, medan han med storstövlarna på vadade över spången.
Väl över på andra sidan stannade han en stund och övervägde, om han skulle våga gå
tillbaka. Han hade märkt en
viss vibration i spången, när
han bar flickan över. Plötsligt
rycktes den loss från sina fästen
och spolades iväg med en väldig
fart, medan han häpen stod
och tittade på. Det är lätt att
tänka sig, vad som hänt, om de
varit 2-3 minuter senare ute på
spången. Men låt oss återvända
till den raserade betongbron
över Ljustorpsån nere i Stavreviken igen. Förutom att bron
raserades, sköljdes också en stor
del av stränderna med på ömse
sidor. På södra sidan hade det
stått en telefonstolpe på stranden nära intill bron. Nu hängde
den i telefontrådarna mitt över
den stridaste strömmen i ån,
och man befarade att telefonledningarna skulle slitas av.
För att försöka förhindra detta
klättrade nu en telefonarbetare
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upp i närmaste stolpe, lade en
brädstump på ledningstrådarna
och med en lång livlina knuten
om midjan och fasthållen av goda
medhjälpare på landbacken,
drog han sig sittande på brädan
ut till stolpen, som hängde mitt
ute i den strida strömmen. Där
började han att med en tång
klippa loss ledningstrådarna
från stolpens isoleringskåpor.
Hur den dödsföraktande telearbetaren bar sig åt, är svårt att
förstå, men plötsligt föll stolpen
ner i vattnet och alla trådar var
hela. Arbetet ute över vattnet
följdes med olidlig spänning
av hundratals människor, som
samlats på stränderna. Efter
slutfört jobb drogs arbetaren
sedan tillbaks med livlinan in
över land igen.

Under arbetets gång hade han
emellertid på något sätt råkat
skada sig i ena handen ganska
svårt och blödde så kraftigt, att
det blev märken i den snö, som
ännu låg kvar på land. Men
medan han med stolpskornas
hjälp åter klättrade till marken,
upphörde plötsligt blodflödet
och sårkanterna vitnade och
brände som eld. Men inte en
bloddroppe mer kom ifrån såret.
Det var någon bland åskådarna
på stranden, som behärskade

konsten att ”stä blo”, som hade
ingripit och hjälpt den modige
telefonarbetaren. Länge berättades det i byggden om det mod
och den rådighet, som denne
arbetare hade visat prov på. Då
den häftiga vårfloden rasat över,
var alltså ett flertal broar längs
Ljustorpsån raserade och måste
snarast byggas upp igen eller
repareras.

Till detta arbete kallades ingengörstrupper till hjälp och
klarade på rekordtid av sitt uppdrag. Det berättas, att befälhavaren för truppen slog vad med
förvaltaren De Besche i Lögdö,
att han skulle bygga upp en ny
bro på rekordtid i stället för den
raserade gamla bron över ån vid
Lögdö. Kaptenen ställde upp sin
trupp på led, berättade om sitt
vad, tog upp sin klocka och på
given signal startades bygget.
Varje man visste precis vad han
skulle göra. De värnpliktiga pojkarna sprang med bräder, plank
och allt annat som behövdes till
brobygget, och om några timmar
kunde trafiken börja gå över den
nyuppförda pontonbron. Vadet
hade vunnits. Och över den bron
gick sedan all trafik norrut efter
kusten en lång tid framåt.
Gottfrid Svärd

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







Dags för vårstädning av kroppen!
Du kan bli piggare o känna dig
fräschare.
Välj mellan lätt
eller kraftig
rening, avgiftning eller
fasta,
i 2-21 dagar!

Mobila massören!
Köp
öronljus och
spikmattor!

Jag
har Linnex
linniment.

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
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Pyssel sidan
Lös och färglägg!

Det blir lite lättare denna gång.

Regler för Sudoku
Spelplanen består av ett rutnät om 81 rutor
som är fördelade på nio vågräta rader, nio lodräta kolumner samt nio kvadratiska regioner.
Varje rad, kolumn och region innehåller alltså
sammanlagt nio rutor. Vissa av rutorna innehåller 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!
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När det gäller grus
och matjord
Ring!
060-802 14
070-351 27 10

Utkörning

Martins service
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR
070-673 06 09

Byggbutiken
i Timrå

Virke
till bra priser!
Öppettider
Mån-Fre
Lör

7-17
9-13

Terminalvägen 6
861 36 Timrå
Tel: 060-571050
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Aktiviteter i Ljustorp maj - juli
Maj
Fre 21 kl. 19.00
Hemmamatch
Idrottsplatsen			
Ljustorps IF
Lör 22 Öppet Hus i Ljustorp
Sön 23 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Lj. Baptistförsamling
Tis 25 kl.19.00
Hemmamatch
Idrottsplatsen			
Ljustorps IF
Ons 26 kl. 8.30
Mitt på dagenresa
Ljustorps församlingshem
Ljustorps församling
Lör 29 kl. 18.00
Församlingsafton
Betel
Lj. Baptistförsamling
Sön 30 kl. 11.00
Gudstjänst
Trädgår´n
Ljustorps församling

Sön 20 kl. 11.00
Söndagsgudstjänst
Lagfors kyrka			
Ljustorps församling
Fre 25 kl.13.00
Midsommarfirande
Hembygdsgården
Hembygdsföreningen
Sön 26 kl. 18.00
Söndagsgudstjänst
Prästgårdsparken
Ljustorps församling

Sön 25 kl. 15.00
Gudstjänst			
Rotsjö Gård
Ljustorps församling
31 Nästa Ljustorpsblad
Regelbunden verksamhet
Tors kl. 18.45
Bilbingo
Bygdegården
Ljustorps IF
Ons kl. 12.00
Boule
Ljustorps IP
PRO

Tis 29 kl. 19.00
Hemmamatch
Idrottsplatsen			
Ljustorps IF
Juli
Stoppdatum Ljustorpsbladet
Lör 3 kl. 10.00
90 års jubileum
Idrottsplatsen			
Ljustorps IF

Juni

Lör 3 Under kvällen
Dans
Björkängen
Ljustorps IF

Fre 4 kl. 19.00
Hemmamatch
Idrottsplatsen			
Ljustorps IF

Sön 4 kl. 12-15
Hembygdensdag
Hembygdsgården
Hembygdsföreningen

Sön 6 kl. 18.00
Musik i sommarkväll
Ljustorps kyrka		
Ljustorps församling

Sön 4 kl. 12.00
Söndagsgudstjänst
Hembygdsgården
Ljustorps församling

Ons 9 kl. 19.00
Föreningsstämma
Bygdegården
Ljustorps sockenförening
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Fre 18 kl. 19.00
Hemmamatch
Idrottsplatsen			
Ljustorps IF

Tis 6

Buss & båtresa
Bygdegården
PRO

Tors 10 kl. 18.00
Skolavslutning
Ljustorps kyrka

Sön 11 kl. 18.00
Utflykt hemligt mål
Bygdegården			
Centern

Sön 13 kl. 11.00
Sommaravslutning
Betel
Lj. Baptistförsamling

Sön 18 kl. 12-16
Söndagsmässa		
Ljustorps kyrka		
Ljustorps församling

Tis 15 kl.19.00
Hemmamatch
Idrottsplatsen			
Ljustorps IF

Fre 23 kl. 21.00
Svartdjefulen i Ljustorp
Lögdö Bruk
Teater Häxan

Österrike resa
2010!
Roberth Kalcik håller på att
förbereda vår resa till vår
förhoppningsvisa
vänort
Obersdorf i Österrike.
Resan kommer att gå av stapeln i mitten av september och
vi beräknar att vara borta i ca
en vecka.
Vi kommer med mer information senare, men det är bra
om vi kan få in intresseanmälningar på vilka som eventuellt
är intresserade. Det är absolut
inga bindande anmälningar,
bara för att se intresset.
Dessutom vore det bra att få
reda på vad ni skulle vilja ha
ut av resan.
Hör av dig till Bygdekontoret
eller
mejl
till
sockenforening@ljustorp.se
Ljustorp sockenförening
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Boende i Riibodarna har fått nog!
D

1 maj protester vid korsningen.

nybyggda avfarterna från väg
331 i Stavreviken. På 1 maj
passade invånarna i Republiken Riibodarna, som dagligen måste passera där, på
att demonstrera sitt missnöje
Flera allvarliga olyckstillbud med uppenbart felaktigt plahar redan inträffat vid de nerade avfarterna.
e boende i Riibodarna
stod i den nybyggda korsningen efter väg 331 för att
protestera mot den dåliga
trafiksäkerheten.

Ett
20-tal
invånare i byn
Riibodarna
arrangerade
helt enkelt ett
eget demonstrationståg
för att rikta
myndigheternas uppmärksamhet
på
problemet.
I höstmörkret syndes varken vägskyltarna eller vägen vilket
resulterade i att flera bilar hamnade i diket .
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Budskapet var tydligt - bygg om
avfarterna så att de blir säkra!

”Rädda liv - Bygg om avfarterna i Stavreviken”,
”Vi
kräver trafiksäkrare avfarter från 331:an” och ”Säkrare
avfarter, väg 331 i Stavreviken” kunde man läsa på plakaten och den lilla gruppen
demonstranter fick många
glada tillrop från förbipasserande bilster.
Text & bild: Berry Johansson

Rostbiff i marinad med färska örter
Tillagningstid: Över 20 min
Svårighetsgrad: Medel
Portioner: 10
Ingredienser
1 1/2 kg rostbiff
1 tsk salt
2 krm mellanmalen svartpeppar
Marinad
1 dl kinesisk soja
1 1/2 dl balsamvinäger
3 msk flytande honung
3 vitlöksklyftor hackade
1 tsk mellanmalen svartpeppar
1 kruka färsk timjan, basilika eller oregano
1 burk cocktailkapris
Gör så här
1. Sätt ugnen på 125°
2. Krydda rostbiffen med salt och peppar. Sätt in en köttermometer så
att spetsen kommer mitt i köttet. Lägg det i en ugnsfast form. Sätt in
formen mitt i ugnen. Stek tills termometern visar 59° C. Det tar 11/2
-2 timmar. (Köttet är då rött. Vid 62 grader är köttet rosa.)
3. Blanda alla ingredienserna till marinaden.
4. Lägg det varma köttet i dubbla plastpåsar. Häll över marinaden och
skyn från köttet. Lägg in det i kylen när det svalnat. Vänd påsen några
gånger så att marinaden fördelas över köttet. Låt det ligga ett till två
dygn i kylskåp.
5. Skär köttet i tunna skivor och skeda på lite av marinaden. Garnera
med cocktailkapris.
6. Servera med ugnsrostade marinerade grönsaker.
Recepten är hämtade från Ica.se

Hoppas det smakar!
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Ugnsrostade marinerade grönsaker
Tillagningstid: Över 20 min
Svårighetsgrad: Medel
Portioner: 10
Ingredienser
5 morötter
3 rödlökar
1 vitlök
5 paprikor
2 squash
3 auberginer
1 blomkål
500 g cocktailtomater
1 brk svarta oliver (500g)
salt och peppar
smaksatt olivolja tex med citron
Gör så här
1. Sätt ugnen på 225°C
2. Skala morötter och lök.
3. Skölj och skär alla grönsaker i stora bitar. Låt tomaterna vara hela.
Häll av spadet från oliverna.
4 Lägg allt i en långpanna. Blanda om droppa över lite olivolja och strö
över salt och peppar.
5. Sätt in pannan mitt i ugnen ca 25 min.
6. Ringla lite olivolja över de varma grönsakerna

Recepten är hämtade från Ica.se

Hoppas det smakar!

Ljustorps information
Telefonnummer

Öppettider

Ljustorp

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

Ljustorps Handel		
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi 		
Rotsjö gård			
Idrottsplatsen		
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret		
Ljustorps brandkår		
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.
Kanotuthyrning Lj IF
Kanontuth. Bredsjön
Bokning bastu-udden

060-820 40
060-820 49
060-820 37
0611-420 46
060-821 86
060-821 86
070-28 83 147
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67
0730-944 944
070-309 09 68
070-309 09 69

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola 		
Sjukanmälan Lj. Skola
Fritids 			
Ala skola			
Sjukanmälan Ala		
Sörberge skola		
Sjukanmälan Sörberge
Ljustorps förskola		

060-821 47
073-077 71 58
060-821 47
060-414 20
073-077 71 58
060-16 32 37
060-16 32 42
060-821 38

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage)
Ljustorps Taxi		
				
Din Tur, kundtjänst

070-325 76 90
070-288 47 46
070-247 14 14
0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset 			
Apotek 			
Försäkringskassa 		
Veterinär Timrå 		
Timrå Kommun 		
Timrå badhus		
Arbetsförmedlingen
Lantbrevbärare Timrå
Post: Ica Sörberge		
Polisen Timrå		
Länsstyrelsen		
Färdtjänst			
Pastorsexpeditionen
				
Bergeforsen camping

060-400 73
060-464 00
060-18 10 00
0771-45 04 50
0771-52 45 24
060-58 05 25
060-16 31 00
060-16 32 00
060-59 57 20
060-57 34 31
060-57 90 30
060-59 21 60
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20
060-822 70
060-51 50 90

Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14 Semesterstängt 4/7-29/8
Tomat Ås
Ons-Sön Odling: 9-19 Café Pomodoro: 11-19
Rotsjö Gård
Ons 12-16, lör 18-21, sön 12-16
Kansli IP
Udda v. Ti, Tor 8.00-11.00 Jämn v. Må, Ti, To 8.00-11.00

Vill du hyra ut stuga
eller rum?

		

Vi kommer att förmedla alla som vill till
bokningen på www.visittimra.se.
Är du intresserad, lämna ditt namn och
telefonnummer så berättar vi mer sedan.
060-824 13, sockenforening@ljustorp.se

Facit Sudoku
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Returadress:

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Ljustorps Trädgård

Öppet Hus!
Lördag
22 maj
Trädgården
hälsar alla hjärtligt välkomna!
Tel 820 49 Öppet vard 10 - 17 lör 10 - 14

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
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
Mobila massören
Monicas
NL Maskinskydd & Service
Norrskog
PN Montage

Rialp
Primaskog
Remax Mäklarna
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Teater Häxan
Träffpunkten

