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LJUSTORP
En Grönskande
Distribution
Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69
Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors:
Göran Andersson 		
tel: 060-845 12

Tidningsinformation
Nästa tidning 25/7
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Lagfors, Åsbacken,
Lea Hörnström 		

tel: 060-810 50

Fuske:
Fuske byalag 		

Prenumerationer

tel: 060-810 51

Tidningen delas ut gratis till alla som har brevlåda 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 prenumeration, ditt namn och adress så kommer tidningen.

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:
Mikael Forslund		
tel: 060-831 17
Åsäng, Höglandsbodarna,
Mjällå och Tunbodarna
Sven-Erik Karlsson 		

tel: 0702344885

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

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

Annonser
Kontakta Ulf 070-2035469 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.
Ansvarig utgivare
Lena Liljemark
ansutg@ljustorpsbladet.se
Redaktion/skribenter
Sara Östman		
Olof Ulander
Torsten Byström
Lena Liljemark
Tommy Klaar
Frida Nygren

tel: 060-12 26 66
tel: 060-822 40
tel: 060-57 93 22
tel: 060-822 22
tel: 060-58 91 75
tel: 070-171 89 69

Gästskribenter: Mats Ingvar Perälä, Fritidsbarnen, Torbjörn Carlsson,

röst

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

Styrelse 2013

Niclas Andersson, ordf
Ulf Nilsson, kassör
Sara Östman, sekr
Victoria Rosengren
Vivianne Nyman
Adjungerad:
Lena Liljemark
Suppleant:
Björn Andersson

Årsavgift

Enskild: 75:Familj: 125: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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Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Big Pack
2 liter GB Glace

25:-/st

Hamburgare
8x90g Scan

45:-/st

Loka

Ketchup

2 för 28:-

19:90/st

1,5 l naturell, citron

+ pant

Felix 1kg

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v 21-22 med reservation för slutförsäljning.

Vi har korv med bröd / mos.
Suzan och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna!

Kostnadsfri hemsändning av
varor varje fredag.
Beställning senast torsdag. Tel: 820 40

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
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Valborgsmässofirande
Tappra

Kyla, snö och kalla vindar

Valborgsmässofirare trotsade det bistra vädret
och tog sig till Hembyggdsgården den sista april.
Under eftermiddagen var det
bara någon plusgrad och ett tag
snöade det på ganska friskt.
Kalla vindar friskade i och snöandet övergick i hagel. Det var
alltså inte något inbjudande
väder för att spendera kvällen
utomhus.
Trots detta var det många som
sökt sig till Ljustorps Hembygdsgård. I väntan på att brasan
skulle tändas kunde man förströ sig med en frågeslinga runt
gårdstunet. Det fanns en fråga
för de vuxna och en för barnen
vid varje station. Anita var den
som delade ut frågelappar och
pennor och tog emot de samma
efter fullgånget varv. Det var
så pass kallt att bläckpennorna

Barnen valde priser nog under överinseedden av Anders Nigard.

trilskades och ville inte fungera.
Precis som det brukar vara på
sista april.
Varm förtäring
Värme och något i magen kunde
man få inomhus, där det serverades kaffe och macka. Det fanns
även korv med bröd för den som
ville ha det. Strax efter klockan
åtta anlände kören i sällskap
med prästen. Kören sjung in
våren på sedvanligtvis och sedan
höll Thord Hägglund sitt vårtal.
Efter honom var det ordföranden
i Hembygdsföreningen, Anders
Nigard, som höll ett kort tal.
Värmde gott
Prisutdelning på lotter och frå-
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geslinga skulle också klaras av
innan brasan tändes. Det var
svårt att få fram någon lottvinnare från början, men proppen
gick till slut och alla vinsterna
hämtades ut. Barnen fick välja
sina priser själva och konstigt
nog var det godispåsarna som
gick sist. Så var det då äntligen
dags att tända brasan. Alla drog
sig ner mot lägdan och väl där
tog vinden i än värre. Det tog en
stund innan elden ville ta sig,
men när den väl flammade upp
värmde den gott. Kvällen avslutades ståndsmässigt med fyrverkerier.
Text & bild: Sara Östman

Fotbollssektionen

Hemmamatcher
Dam Tor 29/5 19:00 LjIF-SundsvallsDFF2
Herr Sön 1/6 16:00 LJIF-Selånger 2
Herr Ons 4/6 18:55 LJIF-Hassel
Herr Lör 14/6 14:00 LJIF-Torpsh. IF
Dam Sön 15/6 13:00 LjIF - Stöde IF
Herr Ons 18/6-14 19:00 LJIF-Östavall
Herr Ons 25/6 19:00 LJIF-Sidsjö Böle
IF Dam Tor 26/6 19:00 LjIF - IFK Timrå 2

Bilbingo
Bilbingon startar igen den 26 juni
Torsdagar kl. 18.45
Kassan öppnar kl. 17.45
Ljustorps Bygdegård
Välkomna!

Info om träningslokalen på IP
Nu är det inte långt borta.
Vi kommer att anslå priser och
öppettider på hemsidan, IP, affären
och på Bygdegården.

Föreningens medlemsavgift 2014
Ungdom tom 20 år
75 kronor
Pensionärer		
75 kronor
Vuxen			
100 kronor
Familj			
200 kronor
(gäller personer boende i samma hushåll)

Medlemsavgiften betalas in på
bankgirokonto 5808 – 0029
Namn, adress och
hela personnumret.

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
Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening
Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00
Tel: 060-821 86
Jounr: 072-7057943

Semesterstängt v. 27-32
Vid viktigt ärende mejla
ljustrorpsif@telia.com
Mejlen läses regelbundet.

Vi jobbar för att få en väl fungerande och
använd hemsida.
www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif

Kom och prova vår badtunna!
Locka vänner, familj eller arbetskamrater 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 :-

Adress: Öppom 110, 861 93 Ljustorp
Hemsida: www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif
E-post:
ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:
5808-0029 (medlemsinbetalning)
7
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Välkommen till Bygdegården
PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS
MARK

Nu är våren äntligen här
och årets uthyrning av

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.

har kommit igång.

I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från
Bygdegårdsstyrelsen. Överträdelse
beivras.
Bygdegårdsstyrelsen
Tel. 072-7057943, 070-3375307

KANOTER
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
Semesterstängt v. 27-32
Vid viktigt ärende mejla
ljustrorpsif@telia.com
Mejlen läses regelbundet.

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,
ljud-anläggning, 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

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

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tors 9-12 tel 060-821 86
bygdegarden@ljustorp.se
---------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg
Svante Jansson
Journummer: 072-705 79 43
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Här skjuter Ljustorps Rosetta Doré lerduvor med hagel

10

Axel Englund koncentrera sig under precisionsskyttet med kula
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CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!
Glöm inte att rösta i Europaparlamentsvalet!
Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Då bestämmer du vilken politik som ska
påverka dig de kommande fem åren. Bryssel kan verka långt borta men besluten som fattas där har stor betydelse
för din vardag här hemma.
•
Centerpartiet arbetar för ett mer demokratiskt EU som gör färre saker men gör dem bättre. – Ett smalare och
vassare EU –
•
Det finns en del saker som är viktiga att vi beslutar tillsammans. Miljön, klimatet, handeln, gränsöverskridande brottslighet, fred och säkerhet. Det är sådana saker som vi behöver lösa i EU. Medan snus, böjda gurkor och
socialförsäkring skall vi sköta själva här hemma.
•
Centerpartiet vill att demokratin ska byggas underifrån och att beslut ska fattas av dem som berörs av dem.
Vi kallar det för närodlad politik. Och det är sådan du får om du röstar på någon av oss.
Tack för din röst!

Utflykt mot hemligt mål
Centerpartiet ordnar utflykt mot hemligt mål söndagen 6 juli. Vi samlas vid Bygdegården kl 18.00 för
samåkning. Medtag eget fika, gott humör och en slant att köpa lotter för! Affischering kommer att ske.
/ Niklas Edén 070-326 08 87

Dialog Mjällådalen – vad händer i vår?
Slutspurt för Dialog Mjällådalen
Nu är det snart dags att summera Dialog Mjällådalen
och gå vidare. Projektet avslutas i slutet av september.
Innan dess tycker jag att ni ska passa på att se Dialog
Mjällådalens sommarutställning, som kommer att
finnas vid Rökkåtan i Mjällå, Mjällå 546, under hela
sommaren. Där kan ni ta del av en del av det material
som Dialog Mjällådalen fått fram under förstudien. Ni
kan också skriva i gästboken om vad Ni tycker att man
behöver jobba vidare med i framtiden. Jag kommer att
sammanställa alla förslag och bjuda in Er till ett seminarium i september. Om ni vill läsa mer, så skickar jag
gärna material till er. Annars kan ni ta del av materialet
på Dialog Mjällådalens projektsida på Facebook.
Jenny Zimmerman Projektledare Leader Timråbygd
Terminalvägen 30, 861 36 TIMRÅ
Telefon: 073-270 13 02
jenny.zimmerman@leadertimra.se

En kväll om Mjällådalen
förr och nu den 26 maj
Måndagen den 26 maj, klockan 18.00 Rökkåtan i Mjällå, Mjällå 546 Dialog Mjällådalen bjuder i samarbete med Mjällådalens
byalag in till en kväll om Mjällådalen förr
och nu. David Loeffler, arkeolog på Murberget, berättar om Mjällådalens kulturhistoria. Naturskyddsföreningen delar ut sin
innehållsrika broschyr ”Vad är det som är så
märkvärdigt med Mjällådalen?”. Och så blir
det vernissage på Dialog Mjällådalens sommarutställning. Vi bjuder på fika. Välkommen! Samåk gärna till denna intressanta
kväll om Mjällådalen förr och nu.

Rökkåtan i Mjällå. Foto: Sven-Erik Karlsson
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Familjegudstjänst

öndagen den 11 maj var det
familjegudstjänst i Ljustorps
kyrka. Barnkörerna och kyrkis
hade avslutning för säsongen.
Prästen Thord Hägglund började
med att berätta att det blivit lite ändringar i programmet. Det var tänkt
att efter gudstjänsten så skulle Jan
Sjöholm komma och ha en aktivitet med kastspö, bland annat kasta
prick med spöet. Men eftersom Jan
blivit sjuk så ringde Thord upp en
trollkarl som hette Zethino. Hans
trollerishow skulle börja klockan
12.30.
” Du är allt”
Gudstjänsten flöt på som vanligt
med psalmsång och bibeltexter
uppblandat med körernas framträdande. Kyrkis var först ut och de
höll först en kyrkoandakt och sjöng
några sånger. Efter det engagerades
församlingen med att hoppa med till
sången om hoppande harar. Barnkören och ungdomskören sjöng också.

Johanna Lundberg sjöng ”Du är allt”
solo tillägnat sin gammelmormor
Elsy Lindström, som i dagarna fyllt
90 år. Det var inte många ögon som
var torra efter det framträdandet.
Skattjakt
Efter
gudstjänsten
serverades
hamburgare och korv i prästgårdsparken. När barnen ätit sig mätta
kallade Cecilia, ledare för kyrkis,
alla barn till sig. Hon gav barnen
olika uppdrag som de skulle utföra
för att samla på sig bokstäver. När
alla bokstäver var insamlade skulle
de bilda ett ord som ledde dem till
skatten. Det tog inte lång stund
innan alla barnen fick en väldig fart
in i Församlingshemmet och skatten var snart funnen.
Stor underhållning
Klockan hade nu hunnit bli halv ett
och det var dags för Zethionos fram-
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trädande. Barnen bänkade sig på
golvet framför honom mumsande på
godis. Trollkarlen började med ett
enkelt bolltrix som han sedan förklarade var bara lur, att allt trolleri
bara var lur. Han visade hur han
gjort. Sedan övergick han till mer
avancerade trix som man inte kunde
genomskåda. Med barnens hjälp
trollades ljus bort, sönderklippta
rep blev hela mm Carina Frölander
lånade modigt ut en hundralapp
som Raija Jaskai fick i uppdrag att
hålla i. Något hon inte lyckades med
och hundralappen återfanns inuti
ett äpple! Livia Modeér fungerade
som en levande strömbrytare till
lampan hon höll i. Påknappen satt i
näsan och avknappen i örat! Mycket
underhållande show och förhoppningsvis inte sista gången vi fick se
Zethino!
Text & bild: Sara Östman

karminkom.se

Vilka planer har du för din skog?
Funderar du på att avverka? Är det kanske dags att röja eller behöver du gödsla din skog?
Vill du bygga ny väg eller rusta upp en befintlig?
SCA erbjuder tjänster som täcker skogsägarens alla behov. Kontakta mig så berättar
jag mer om vad jag kan hjälpa dig med i ditt skogsbruk.

Patrik Johansson
SCA Skog AB
Medelpads skogsförvaltning
851 88 Sundsvall
Besöksadress: Lokalkontoret vid Tunadals sågverk
Tel 060-19 39 18
patrik.johansson.skog@sca.com

www.scaskog.com
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Ljustorpsminnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bilden är tagen 1932 och visar elever
från Bredsjö skola som tillsammans
med sin lärare är på utflykt till
Bredsjöstugan på Norra Berget i
Sundsvall. Säkert ett stort äventyr
för de allra flesta av barnen. Bilden
gömmer fler bottnar än så. Det är
en försommardag med blommor på
stugväggen och några av pojkarna
verkar ha syrener i knapphålen. Alla
är säkert uppklädda i sina finaste
kläder. För en del av eleverna är

Bild nr 10841.
skolan slut, de har gått sina 6 år
i skolan. De äldsta är tretton år
gamla och beredda att gå ut i arbetslivet. De har klätt sig som de små
vuxna de är, de vill vara vuxna på
ett vuxet sätt. Jämför hur många
av dagens vuxna, som dröjer kvar
i kläder som hör tonåren till. Även
läraren visar ett engagemang och
stolthet i situationen. En bild med
stilla värdighet. Personerna på
bilden är från vänster bakre raden:

Bild nr. 10493
Bilden visar Ljustorps första skolbyggnad,
som byggdes i enlighet med folkskolelagen
från år 1842. Lagen föreskrev att folkskoleverksamheten skulle vara igång inom 5
år och det klarade man nästan i Ljustorp.
I november 1847 var skolan klar och 1848
var det första hela verksamhetsåret. Starten
gick trögt, då bara hälften av barnen i skolåldern skrev in sig och av dem var det bara
hälften som fullföljde det första året. Det var
till att börja med bara en lärare och han hade
sin bostad i skolan. Bilden är troligen tagen i
slutet av 1800-talet. Huset saknar entrétak,
som finns på ett vykort som är taget mellan
1905 och 1909. Efter ca 60 år, 1911, var det
dags att bygga ett nytt skolhus och ovanstående hus fick då också bli bostad åt fattiga i
kommunen.
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Britta Lindblom (Lind), Engla
Östman (Björk), Ingeborg Nyhle´n
(Sjöström), Elsa Bredin (Östman),
Gustav Berg, Jonas Zellin, Karl
Ossian Attergård, Holger Persson,
Stina Berglund (Sjödin), Valborg
Persson och Dagmar Åkerlund - alla
från Bredsjön Sittande är: Johan
Östman, Fridolf Berg, Johan Zellin,
Sixten Englund, Evert Åkerdal och
Emil Nyhle´n - alla från Bredsjön
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Lögdödagen

Efter ett uppehåll ifjol är dagen nu tillbaka

Den 28 juni kommer Lögdö

Bruk att leva upp. Då ska
Lögdödagen hållas och det
kommer att vara aktiviteter
runtom hela området mellan
klockan 11 och 15.
I bagarstugan kommer man att
baka tunnbröd för försäljning.
Det kommer naturligtvis att
finnas fika till försäljning.
Klockan 12 kommer det att hållas
en gudstjänst i kapellet. Museet
har öppet och där kan man bland
annat beskåda en antik likvagn.
För barnen kommer det att ann-

F

ordnas ponnyridning
och en hoppborg, som ju
alltid brukar
vara
populärt
bland
de
yngre.
Det kommer
också att vara
någon sorts
fiskeaktivitet
med casting.
Känner man
sig köpsugen så kommer det att
finnas både knallar och en loppis
som kan stilla det behovet. Det

utlovas dessutom underhållning.
Både inträde och parkering är
gratis. Allt detta borgar för en
trevlig sommardag.

Utflykt med fritids en solig dag i April

ritidsbarnen har skickat
in en text där de själva berättar om en utflykt de gjorde en
dag i april.
Jag har ätit kårv på bärjet. Vi
eldade. Vi klätrade up för klipor.
Vi va i skogen, en gick på is.
Jag solade på kliporna. Jag tog
mämej et spel och spelade med
Adam, Elias som skrev. Vi åt kårv
och hade rolit. Vi fick springa ner
utan att go på led.
Text & bild: Fritids

MTD Gräsklippartraktor 12,5 hk
96 cm klippbredd
12900:-

ÖPPETTIDER
Vardagar 10-18
LUNCH 12.30-13.30
060-539055 / 070-5204914
Stampuddsv. 5b, 863 33 Sundsbruk

VÄLKOMMEN IN!
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Ljustorps Baptistförsamling
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Mjällådalens byalag
Så har vi fått uppleva vårens ankomst, men ack vad vi
väntar på värmen.Vi har i alla fall firat Valborgsmässoafton vid rökkåtan, med 17 hurtiga medlemmar, som kom
trots snöslask och kyla. Det anordnades en tipsslinga,
samt grillning av korv. Så blev det dags att tända på
brasan. Vi sjöng in våren med all kraft. Det blev varmt
och skönt en stund, och några historieberättare förnöjde
oss’ tills det var dags att tacka för en trevlig kväll, och
var och en gick hem till sig.
Intreseanmälan angående bredband pågår, kallelse till
byalagsmöte vid rökkåtan kommer att skickas ut.
Den 26 maj kl. 19.oo får vi information vid rökkåtan om
Mjöllådalens dalging och dess geografi. En gästföreläsare kommer att berätta för oss.Vi hälsar alla välkomna
till en intressant afton .

Ås/Lagfors byalag

Glad sommar
önskar
byalaget!

Med varma hälsningar
Styrelsen för Mjällådalens byalag
genom Majlis Smedman

Bredsjön & Slättmons
byalag
Varför inte ta en kvällsbastu
med familjen?
För mer information om flotten, bastu och stugan
på bastuudden vänligen kontakta
bokningsansvarig Kent Berg 070-218 80 69.
Besök gärna vår hemsida
www.bredsjon.dinstudio.se.
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Våra dialektord, S
Ur Bygd i förvandling, del III

svett-dragg		
svig-te´		
sýna			
sýnke			
sýte			
såffeló		
såg-möra		
såll			
så´mta		
såpp			
såraku´se		
såá			
såa-va´rmt		
såít			
så´ta			
såta-bit		

halsduk av bomullstyg
ökar
ansiktet
vattenhål
vänta barn
slö, dum
fin sågspån
redskap för sållning
en del av något
svamp
en pratkvarn
sjuder
tryckande varmt
kvavt
söla, kladda
en nersölad bit

Bygdetorget
Vi avslutar nu vårt projekt. Under våren har vi nu de sista aktiviteterna. Vi vill rikta ett enormt tack till alla som har varit engagerad i projektet under de här åren. Vi har kunnat erbjuda ett brett
utbud av aktiviteter med stöd från er. Vare sig ni ställt upp med
tid och närvaro eller skjutit till pengar är vi innerligt tacksamma!
Vi har kunnat erbjuda teater, vernissage, barnsång, sommarläger,
zumba, pysselkvällar, klippning, bakluckeloppis, barnklädsmarknad, ungdomskvällar, innebandy mm med hjälp från er. Ett extra
varmt tack vi ge Baptistförsamlingen för deras arbete med Freaky
Friday. Vi vill naturligtvis också tacka alla som deltagit i våra evenemang! Det är ju ni som varit vår drivkraft och vår motivation! Vi
har haft så otroligt roligt och kommer att sakna detta mycket.
Marlene och Sara

Sommarläger

16 - 18 juni kl. 9-14
Lekar, sport, bad & kanoting
Lägret blev tyvärr väldigt fort fullbokat, en del föräldrar hann inte ens se
inbjudan vilket vi beklagar. Vi är dock tvugna att begränsa antalet platser
eftersom vi bara är två vuxna och vi inte kan ta ansvar för fler barn. Vi kan
inte heller ha fler läger då vi avslutar projektet, det här blir vår sista aktivitet. Lägret kommer att återkomma nästa sommar, då i Lj IFs regi.

Seniorcafé Fredagar 10-12 Tom 27/6
Alla är välkomna att fika
även om man inte handlar
VÄLKOMNA!

Gratis böcker!
Våra bokhyllor är överfulla, hjälp oss att minska antalet böcker. Det finns böcker i alla
kategorier, även tidsskrifter.

Välkommen in!
bygdetorget@live.se Marlene tel: 82186 Sara tel: 0705592797
19
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Vårerbjudande
20% 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

Ljustorps
idrottsplats
onsdagar kl 11
UTFLYKT tisdag 27/5
KL 12.00 Västanåfallet medtag fika och stol. Är
du musiker så medtag instrument. Korv m bröd
finns att köpa, uteaktiviteter, lotteri mm.
TEATERRESA
söndag 27/7, Döda Fallet Garvsyra spelar en sommarfars ”En riktig Cirkus” Buss avgår kl 12.00 från Söråker
via Bergeforsen till Döda Fallet. 500 kr per person
inkl bussresa, teaterbiljett och middag på hemresan
Anmälan och övrig info. 060-579604, 070-2294703

SURSTRÖMMING
tisdag 26/8 KL 13.00 Bygdegården
i Ljustorp underhållning
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 Alice
Berg på tel: 57 96 04 eller 070-229 47 03 så får du mer information om verksamheten.

Hembygdsföreningen
i Ljustorp
Bästa Hembygdsvänner !
Nu är väl snart sommaren här, hoppas!
Och vi firar Midsommarafton som vanligt, börjar
kl. 13,00 att dansa kring majstången till Lövbergarnas musik, servering och lotterier m.m.
Hembygdsdagen den 6 juli, kl. 12,00, med gudstjänst ute på gårdstunet, kören sjunger, efter
gudstjänsten underhållning, med spelmansmusik
av bl.a. Petrus Nordlander. Gerd och Per-Arne
Lagerbäck m. fl. spelar, servering.
Lördag 26 juli, kl.12,00 Kvarndagen, avslutning på
studiecirkel om Ljustorps Kvarnen, plats nere vid
kvarnen i Öppom. servering och lite smakprover.

Ha en trevlig sommar!
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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Ljustorpsåns FVO
Med fiskevård och engagemang sedan 1968

Hej

fiskekamrater
och
övriga som förspiller er tid
på att läsa om fiske. Så här i
början av flugfiskesäsong så
kan det vara bra med en uppdatering av vad vi i Ljustorpsåns fvo har och tänker att
göra.
Om vi börjar med pt vattnen så,
ja pt vatten för er övriga som har
kommit så här långt i texten, är
put and take, som betyder på lätt
svenska att man sätter ut fångstfärdig fisk.
Utsättningarna
i
Burtjärn,
Prästtjärn och Snägdan blir
som föregående år kontinuerlig.
I Öppoms fäbotjärn sätts det ut
om det inte är för mycket vatten
på grund av bäver.
Biologisk återställning
I Ljustorps ån ska vi fortsätta
med den biologiska återställningen. I skrivande stund har vi
inte pratat ihop oss med Stefan
Grundström på kommunen, fiskekonsulten Bo ”Bosse” Öhman
samt länstyrelsen och undertecknad.
Övrigt så har vi två nivåmätare uppsatta vid ån av Stefans
försorg som man kan följa över
internet, det är bra att ha en
nagel i ögat på kraftverks bolaga.
Nu fick man in lite Ljustorps mål
i texten också så man känn se
hemme.

I Mjällån ifjol 2013 så gjordes en
biologisk återställning, vi började uppe hos Bernt Lagergren
och ner förbi Petter Norbergs
bron. Det blev en fin sträcka.
I Mjällån har vi en bra dialog
med Dialog Mjällådalen, Jenny
Zimmerman ”kräftjenny” på
Dialog Mjällådalen och fvo håller
på att projektera fortsatta arbeten i Mjällån.
Macken
Macken som fvo gick in med
pengar i har växt fram under
våren. Från första spadtaget till
färdig mack var raskt marscherat. Vi får hoppas att macken
blir en tillgång för bygden.
Vi säljer alla fiskekort på nätet
nu för tiden fiskekort.se. Dygns
och årskort,delägarkort får man
höra av sig till styrelsen om.
Fisketillsynen ska fortsätta i
oförminskad omfattning eventuell en förstärkning på ån i första
hand.
Prova på fiske
Det blir utdelning av fiskespön
till skolavslutningen som vanligt, vi har även inhandlat två
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flugspön för prova på fiske för
sugna entusiaster.
I övrigt vill vi från styrelsen upp
mana till god fiskelycka och till
c&r fiske. ”C&r fiske det behöver
jag ej förklara för såhär lång ner
i texten när det bara några närmast sörjande kvar som läser” .
Om ni ser några som smyger
längs något vattendrag i sommar
så är det bara jag eller någon
annan fiskekamrat som är ute
och fiskar, ring ej psykvården om
spännbälten och tvångströjor,
den frågan är utred för mitt vidkommande av min hustru under
20 års äktenskap.
Inskrivande stund har man slitigt sig ifrån bindstädet och plita
ner några rader om Ljustorpsåns fvo verksamhet. Jag vill be
om ursäkt för eventuella grammatiska tillkortakommande till
mina gamla skollärare. Åsa Wiklund ”frid över hennes minne”
Kajsa Sjöström ”som försökte få
någon hyvs på mig i små skolan”
Olle Näslund ”med sitt förfärliga
tortyrredskapet JAZZ”
Skitfiske på er ordf Ljustorpsåns fvo
Mats Ingvar Perälä

Sjöströms Busstrafik
Lagfors
Vi har 2 bussar att erbjuda
en med 19 platser och
en med 22 platser
Dygnet runt
För bättre tillgänglighet

Hyr ut din stuga eller gårdshus!
Visst är det kul att ta hand om gäster? Ännu mer kul
om man tjänar pengar samtidigt...
Har du en stuga, rum eller gårdshus i bra skick, då har
du alla förutsättningar för att göra just det!
Leader Timråbygd driver ett projekt som heter Lantnära boende i Timrå. Projektet har en egen stugförmedling i Timrå kommun. Vi marknadsför ditt boende och
hjälper dig att lägga ut det på Timrås egen turistportal,
Visit Timra. Ring oss om du är intresserad. Ring också
om du bara vill ha information. Du är jättevälkommen!
Kontakt och information:
Rosetta Doré
Leader TImråbygd
072-55 65 655
rosetta.dore@leadertimra.se
www.lantnäraboende.se

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström
060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Anhörigcenter i Timrå
- För dig!

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, då finns ett anhörig/närståendestöd att tillgå genom komunens anhörigcenter. Det kan vara svårt och kännas jobbigt att ta
kontakt, angående den som står en nära, men
gör det! Det känns alltid bättre när man får dela
sina funderingar och tankar med någon.
Här finns vi!
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson finns i
Centrumhuset och nås på telefonnummer 060163492. Anhörigcenters träfflokal finns på Köpmang. 27 (tillsammans med Yrkesakademin.)
Vi har måndagsträffar med olika aktiviteter mellan
klockan 13-15. Programblad finns på lokalen och
komunens webbsida www.timra.se, samt annonser av aktiviteter i båda dagstidnigarna.
Ansvarig för måndagsträffarna:
Christina Nordqvist
Telefon 073-275 13 01
christina.nordqvist@timra.se

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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GPS i naturturism
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Stor som liten,
gammal som ung.
Vi vårdar tanden i din mun.
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En stämningsfull söndagseftermiddag i Riibodarna

K

yrkan förlägger sina
gudstjänster på olika platser
inom församlingen, inte bara
i av Kyrkan ägda lokaler. Söndagen den 28 oktober 2007 var
det dags för gudstjänst i Riibodarnas Missionshus. Det
är ett sedan många år etablerat samarbete mellan Kyrkan
och Missionsförbundet.
Missionshuset är en rejäl och
välskött byggnad, som lyste
inbjudande i den tidiga skymningen när mötesdeltagarna började anlända. Siv Lindholm, som
är missionsförsamlingens enda
medlem, hälsade välkommen till
var och en som anlände. I dag
finns det ca 10 bofasta familjer
i området, men det är en spillra
av vad det varit. Huset flyttades
till Riibodarna 1895 från en av
familjerna Frölander i centrala
Ljustorp. Sedan dess har huset
byggts till med bl a övervåning.
Redan 1896 började byggnaden
användas både som skola och
gudstjänstlokal. Övervåningen
kom till så småningom som
bostad till läraren. Skolperioden
slutade 1939 främst för att antalet barn blev för få.
Mycket sång
Så hade alla anlänt och Siv
Lindholm kunde hälsa gudstjänstdeltagarna välkomna till

Riibodarna Missionshus. Fondväggen är målad
i en ljus
pastellgrön färg, vilket i kombination med den övriga vita och
träfärgade inredningen ger ett
lugnt och harmoniskt intryck.
Gudstjänsten leddes av Tord
Hägglund över temat ”Gud är
god” med mycket musik, sång
och en del statistik över eländet
i världen. Britt-Marie Borgström
sjöng och Agneta Granlöf ackompanjerade. Tord deltog i musicerandet med sin fiol.
”Hemvändardag”
Den här dagen var det varmt
men det finns en kamin som
kan ge mycket värme. Tyvärr
finns det inget värmemagasin så
man måste elda tämligen kon-

tinuerligt
när
det är kallt. Torsten
Berglund
berättade
att
när han växte
upp var hans
pappa pastor i
bl a denna församling och att
han därför eldat
mycket i kaminen. Vid ett tillfälle fick Torsten
vara uppe hela
natten
mellan
Julafton och Juldagen för att elda
då det skulle vara
varmt när Julottegästerna kom.
Torsten berättade också att han
på 1980-talet skrivit ned en hel
del historia om Riibodarna till en
hemvändardag och kallat skriften ”Hemvändardag”. Skriften
skall finnas på Ljustorps hembygdsgård.
Goda kakor
Efter gudstjänsten följde samkväm med många sorters
mycket goda kakor och bullar.
Efter en trevlig stund kunde
vi alla nöjda gå hem. För Missionsförsamlingen ( Siv) återstod
då disken och städningen. Ett
stort tack till Missionsförsamlingen ( Siv ) för en fin eftermiddag en mulen söndag i oktober.

Text
&
bild:
Olof
Ulander
Se ﬂer bilder på hembygdsföreningens
hemsida
http://www.ulander.com/ljustorp/
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Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.

Snart är det
Studenten/ Skolavslutningen!
Har du bokat tid?

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

Ring för förslag
070-365 09 16

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

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

Birsta Cupolen
BIRSTA Tel. 52 52 55
www.harlinjen.nu
Maggan, Mickis, Annica, Pernilla och Maria

Mobila massören!
Köp
öronljus!

Jag har
Linnex
linniment.

Jag masserar i Ljustorp
1 ggr/månad, boka tid!
Liselotte Andersson, dipl. & cert. massageterapeut
Mobil: 070-266 89 81
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå
Innehar F-skattsedel
www.mobilamassoren.se

27

Tortilla med prästost och färskpotatis
Färskpotatisen smakar ljuvligt i en spansk omelett. /Lisa Lemke
Rätten kan serveras både varm och kall. Perfekt till buffén.
Ugn: 200°C

Tid: 35 min

Ingredienser

4-6 portioner.

200 g färskpotatis skuren i
skivor
1 st gul lök, strimlad
1.5 msk rapsolja
8 st ägg
2 dl standardmjölk
1 dl finhackad dill
75 g prästost, grovriven
0.5 tsk salt
Rikligt med svartpeppar
Foto: Lisa Lemke

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader, gärna grillfunktion.
2. Skär potatisen i millimetertjocka skivor.
3. Hetta upp en stekpanna som är helt i gjutjärn (så att den tål att sättas in i ugn).
4. Häll i rapsolja och stek potatisskivorna
tills de är lätt gyllenbruna.
5. Salta och peppra.
6. Knäck äggen i en skål och vispa försiktigt.
7. Tillsätt mjölk, dill, hälften av prästosten

samt salt och peppar.
8. Vispa samman.
9. Häll äggsmeten över potatisen och
grädda på svag värme utan omrörning tills
äggblandningen sätter sig, det tar ca 8-12
minuter.
10. Fördela resten av den rivna osten över
tortillan och sätt in i ugnen.
11. Grädda i ca 8-10 minuter eller tills ytan
har fått en fin, gyllene färg.
Servera tortillan antingen kall eller varm.

Receptet är hämtat från Recept.nu

Kallelse till
föreningsstämma
Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma
Tid: Måndagen den 16 juni 2014 kl. 18.30
Plats: Ljustorps Bygdegård
Ärenden: Enligt stadgarna
28

accidens.se

MÖT FRAMTIDEN,
UPPKOPPLAT MEN
AVKOPPLAT

Anette &
Marie
070 547 14 14 070 247 14 14
ljustorpstaxi@gmail.com
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”Jag slog en kille idag”

arnen i förskole-, förstaoch andra klass var inbjudna till
Arenaskolan för att se musikföreställningen ”Jag slog en pojke
idag”. Inbjudan kom från Skapande skola, en satsning från
kommunen.
Föreställningen handlar om konflikter, om att jämföra sig med varandra
och att tävla. Problematiska frågor
tas upp i form av lekfulla sånger.
Mija Folkesson och David Shutrick
i bandet Orkester Pop framför sina
sånger, som är kända från barnprogrammen ”Värsta språket” och
”Mäta med skägg”, vilka båda visats
på Bolibompa. Med i inbjudan var
några länkar så att barnen kunde gå
in på internet och titta och lyssna
på sångerna i förväg. Detta för att
skapa en större delaktighet under
föreställningen.
Busstur med Lage
Lage Sjöström hämtade upp barnen
på skolan och körde dem till Arenaskolan i Sörberge. Det var 19 barn
och deras två fröknar som följde

Mija försöker hypnotisera David med hjälp av publikens magiska kraft.

med. Med på föreställningen var
också barn från Laggarbergs skola
och ytterligare en skola. Föreställningen hölls i Evenemangssalen.
Barnen inbjöds att delta genom sång
och rörelser till sångerna. Eleverna
deltog med inlevelse och sa även
ifrån när de tyckte att Mija betedde
sig felaktigt. En del av sångerna
kände de redan till, då de varit in

på Youtube och tittat i förväg. Det
vart mycket skratt och publiken
bjöds även på lite trolleri och magi,
hypnotisering och dragkamp. De 40
minuterna gick fort, och efteråt sa
Aron Edén att han tyckte allt var
bra, medans Emil Östman tyckte att
sången om pruttkudden var bäst.
Text & bild: Sara Östman

Ljustorps frivilliga brandkår

Som vi tidigare har infor-

merat om så har vi i Ljustorps
frivilliga brandkår fått nya
arbetsuppgifter, HLR-hjärt
och lungräddning.
Vi har tidigare lånat en hjärtstartare, men har nu köpt en egen.
Detta på grund av att vi får en
som är lika med både ambulans
och räddningstjänst. Det medför

att det blir mer praktiskt med
övningar samt vid utlarmning
att vi har samma utrustning som
övrig räddningstjänst.

för den som vill, att hjälpa oss
med ett bidrag till vår förening
som driver Ljustorps frivilliga
brandkår.

Den här hjärtstartaren har vi nu
köpt på egen bekostnad, vilket
har medfört att det har gått
mycket pengar ur vår kassa till
att betala denna hjärtstartare.

Pg 1807558-0
Ljustorps frivilliga brandkår
Eskil Söderlund

Vi vill på detta sätt ge möjlighet

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

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
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STAVRE
GRUS
När det gäller grus
och matjord
Ring!
060-802 14
070-351 27 10

Ryds Glas
i Timrå AB

Bilrutor och
stenskottslagning

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

Telefon 57 64 20

Martins service
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR
070-673 06 09
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Egen el från solen

justorpsborna låter inte
gräset gro under fötterna.
Bymacken är öppnad, lagom
till Öppet hus i Ljustorp.
Nu startar nästa energiprojekt i Ljustorp – egen el från
solen! Idén har diskuterats
på bygden i flera år, men nu
var det dags. Solpaneler har
aldrig varit så billiga, och så
lätta att installera. Regeringens senaste förslag gör det
enkelt att göra egen el, lagligt och billigt. Du kan sälja
överskott och få skatterabatt
och slipper momsregistrering. Frågan är inte om, utan
när en anläggning går ihop
ekonomiskt.
Jämte i Fagervik
Intresset har aldrig varit så
stort, vid seminariet vid Bygdegården den 7 maj. Johan Nilsson
på JN Solar i Fagervik inledde.
En jämte som jobbat med solenergi sedan 2005. - Nu byggs
allt större solkraftverk, som kan
mäta sig med en kärnkraftreaktor, berättade han. Tekniken
har utvecklats snabbt, sedan de
första solfångarna på taket producerade solvärme för duschvatten. - Förutsättningarna för

Johan Nilsson från JN Solar visar och berättar.

solceller är lika goda i Ljustorp
som i Tyskland, och solinstrålningen ökar.
Växelriktare på nätet
Johan Nilsson visade upp en solpanel, hur de kan sättas upp på
taket – eller på marken. - Verkningsgraden på nya solcellsmoduler har ökat med 50 procent
sedan år 2000. Effekten är högre
kalla dagar, det är ett plus här
i norr. Skugga är sämre, som
träd, eftersom solcellerna är
seriekopplade och lrvererar likström. - Man måste koppla in
en växelriktare, innan man kan
sälja el ut på nätet. Det ordnar
en elektriker. - Du kan övervaka
elproduktionen via en hemsida

på internet, berättade Johan
Nilsson.
Solpaneler på lagårn
En bonde i Ultrå i Härnösand
har satt upp solpaneler på ladugårdstaket. - Han producerar 15
000 kWh per år, berättar Johan
Nilsson. En nyckelfärdig takmonterad
solcellsanläggning
på 20 kW kostar i dag 250 000
kr plus moms, och solpanelerna
sjunker i pris. - Förr kunde man
räkna hem ett ”solsystem” på tio
år, nu är den lönsam efter sju år.
Men det gäller att sälja till rätt
kraftbolag, de betalar efter olika
modeller. - Du kan 35 procent
av installationskostnaden, men
länsstyrelsen har lång kö. ROTavdrag kan användas, 50 procent
för privata. Landsbygdsföretag
kan få 40-50 procent av installationskostnaden, berättade Johan
Nilsson. Intresserade i Ljustorp
som funderar på en egen anläggning kommer att kunna följa
med på en studieresa, som LRF
kan arrangera. Vi återkommer
med arrangemanget.
Text: Tommy Klaar

Lövbergs B&B

När du får gäster eller affärsbesök för övernattning
www.bedbreakfast.ljustorp.se
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40
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www.naturskyddsforeningen.se

Telefonnummer

Ljustorps information

Service

Ljustorps Handel		
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi 		
Idrottsföreningen		
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret		
Ljustorps brandkår		
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.
Kanotuthyrning
Lj. Bygdegård		
Kanontuth. Bredsjön
Bokning bastu-udden
Tomat-Ås			
Mjällådalens rök-kåta
Butik brorannasdotter

Skola/Barnomsorg

Ljustorps skola 		
Sjukanmälan Lj. Skola
Fritids 			
Skolsköterskan Lj. skola
Ala skola			
Sjukanmälan Ala		
Sörberge skola		
Sjukanmälan Sörberge
Ljustorps förskola		

Öppettider

060-820 40
060-820 49
060-820 37
060-821 86
060-821 86
072-7057943
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67
0730-944 944
070-218 80 69
070-218 80 69
060-810 50
060- 612287
070-298 31 84
060-16 34 52
060-16 34 52
060-16 34 68
073-274 84 56
060-414 20
073-077 71 58
060-16 32 37
060-16 32 42
060-16 34 69

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

070-325 76 90
070-547 14 14
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
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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
010-436 64 19
060-57 90 30
114 14
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20

Ljustorps Handel
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15
Ljustorps Trädgård
Vardagar 9-19, Lör & Sön 9-15
Bygdetorget
”Öppet” skylt.
Butik Bror Annasdotter
Mån-Tis 11-15, Ons 15-20, Sön 12-15
Ring för bokning 070-298 31 84
Tomatås
Butik Ons - Sön 9-18
Café Pomodoro Ons - Sön 11-18
Caféet öppet tom 24/8

Klipp ut och spara!

Sommar i Ljustorp med omnejd
Det här är aktiviteter du kan följa med på under sommaren

Den 23 maj
Förtidsrösta 14.30-17.30
Plats Ljustorps Bygdegård
Den 24 maj
Förtidsrösta 14.30-17.30
Plats Ljustorps Bygdegård
Den 25 maj
Val till Europaparlamentet
kl. 8-21 Plats Ljustorps Bygdegård
Den 26 maj
En kväll om Mjällådalens historia. Kl 18.00
Plats Rökkåtan i Mjällådalen
Arrangör: Dialog Mjällådalen
Den 27 maj
Utflykt Västanåfallet kl. 12.00
Arrangör PRO
Den 28 maj
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO
Den 29 maj
Gökottegudstjänst kl. 8.00
Plats Ljustorps gamla skola
Arrangör Ljustorps församling
Hemmamatch Damer kl. 19.00

Den 4 juni
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO
Hemmamatch Herrar kl. 19.00
Den 6 juni
Utflykt hemligt mål kl. 18.00
Plats Bygdegården Arrangör
Centern
Musik i sommarkväll/
Nationaldagsfirande kl. 18.00
Plats Sockenstugan
Arrangör Lj. Församling
Den 8 juni
Bönegudstjänst kl. 11.00
Plats Betel
Arrangör Baptistförsamlingen
Den 10 juni
Blom- och svamputflykt vid
Lögdö bruk. kl 18.00 Samling på
parkeringen. Arrangör: Mykologiska sällskapet och naturskyddsföreningen
Den 11 juni
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO
Den 12 juni
Kyrkresa Mannaminne kl. 08.30
Plats Församlingshemmet
Arrangör Lj. Församling
Den 14 juni
Hemmamatch Herrar kl. 14.00
Den 15 juni
Sommaravslutning kl. 11.00
Plats Betel
Arrangör Baptistförsamlingen
Hemmamatch Damer kl.13.00

Den 1 juni
Vårutflykt i Mjällådalen.
Kl.10.00 Samling vid väg 331.
Arrangör: Naturskyddsföreningen och GPS projektet
Musikgudstjänst kl. 11.00
Plats Ljustorps kyrka
Arrangör Lj. Församling
Hemmamatch Herrar kl. 16.00

Den 16 juni
Färg & Form 16-20/6 Kl.9-12.
6-12 år. 650:- Anmälan info@
camillaabrahamsson.com
Plats Rättargården Lögdö Bruk
Arrangör C.Abrahamsson/ LBIf
Föreningsstämma kl. 18.30
Plats Ljustorps Bygdegård
Arrangör Bymacken Lj. ek. för.

Den 18 juni
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO
Föreningsstämma kl. 19.00
Plats Lj. Bygdegård
Arrangör Lj. Socken ek.för.
Hemmamatch Herrar kl. 19.00
Den 20 juni
Midsommarfirande kl. 13.00
Plats: Hembygdsgården
Arrangör Hembygdsföreningen
Den 21 juni
Välkommen till Prästgårdsparken kl. 18.00
Arrangör Lj. Församling
Den 24 juni
Kvällvandring i Ljustorp.
kl 18.00 Samling vid affären
Arrangör: GPS projektet
Den 25 juni
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO
Hemmamatch Herrar kl. 19.00
Den 26 juni
Hemmamatch Damer kl. 19.00
Den 27 juni
Teaterresa till Döda fallen
kl.12.00 sommarfars ”En riktig
Cirkus” Arrangör PRO
Lustspel ”Den stora kometen”
kl. 18.00 Plats: Risnäs, Janne
Vängmantorpet. Arrangör
Janne Vängmansällskapet.
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Den 28 juni
Lögdödagen kl. 11
Plats Lögdö Bruk Arrangör
Lögdö Bruks intresseförening
Lustspel ”Den stora kometen”
kl. 14.00 Plats: Risnäs, Janne
Vängmantorpet. Arrangör
Janne Vängmansällskapet.
Den 29 juni
Högmässa kl. 11.00
Plats Lj Kyrka
Arrangör Lj Församling
Lustspel ”Den stora kometen”
kl. 14.00 Plats: Risnäs, Janne
Vängmantorpet. Arrangör
Janne Vängmansällskapet.

Den 8 juli
Kvällvandring i Ljustorp.
kl 18.00 Samling vid affären
Arrangör: GPS projektet

Hemmamatch Herrar kl. 19.00

Den 9 juli
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO

Den 12 augusti
Kvällvandring i Ljustorp.
kl 18.00 Samling vid affären
Arrangör: GPS projektet

Den 13 juli
Högmässa kl. 18.00
Plats Lj. Kyrka
Arrangör Lj. Församling

Den 13 augusti
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO

Den 15 juli
Kvällvandring i Ljustorp.
kl 18.00 Samling vid affären
Arrangör: GPS projektet

Den 17 augusti
Svampvandring i Mjällådalen.
kl 10.00 Samling vid Tunbodarnas rastplats. Arrangör:
Mykologiska sällskapet och
naturskyddsföreningen
Hemmamatch Damer kl. 13.00
Hemmamatch Herrar kl. 17.00

Den 16 juli
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO
Den 22 juli
Kvällvandring i Ljustorp.
kl 18.00 Samling vid affären
Arrangör: GPS projektet
Den 23 juli
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO
Den 26 juli
Kvarndagen kl 11-15
Plats Öppoms gamla kvarn
Arrangör: Hembygdsföreningen
Den 27 juli
Gudstjänst kl. 18.00
Plats Lj. Kyrka
Arrangör Lj. Församling
Den 1 juli
Kvällvandring i Ljustorp.
kl 18.00 Samling vid affären
Arrangör: GPS projektet

Den 29 juli
Kvällvandring i Ljustorp.
kl 18.00 Samling vid affären
Arrangör: GPS projektet

Den 2 juli
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO

Den 30 juli
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO

Den 6 juli
Hembygdsdagen kl. 12.00
Plats Hembygdsgården
Arrangör Hembygdsföreningen
Söndagsgudstjänst kl. 12.00
Plats Hembygdsgården
Arrangör Lj. Församling

Den 5 augusti
Kvällvandring i Ljustorp.
kl 18.00 Samling vid affären
Arrangör: GPS projektet
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Den 6 augusti
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO

Den 7 augusti
Hemmamatch Damer kl.19.00

Den 20 augusti
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO
Den 27 augusti
Boule kl 11.00
Plats Ljustorps IP
Arrangör PRO
Den 31 augusti
Hemmamatch Damer kl. 12.00
Hemmamatch Herrar kl. 16.00

Föreställningen

Fredag 27 juni kl 18.00
Lördag 28 juni kl. 14.00
Söndag 29 juni kl. 14.00
Servering, lotteri, loppis, varm korv mm
Info: Ella 0706590404 www.jannevangman.nu
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Returadress:

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Ljustorps Trädgård
Hasselfors Dag
Lördag 24 maj
Jätteampel 198:ord. 249:-

Till mor

Ros i kruka 129:Tel: 820 49 Öppet: Vard: 9-19 Lör&Sön: 9-15

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Benritz Motor
Bygdegårdsföreningen
Bygdetorget
Bymacken
Danielsson Byggare
Dialog Mjällådalen
EAB Norrland
GPS i naturturism
Hofmann tandläkare
Håkan Forsberg
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Ideell entreprenör
Janne Vängmansällskapet
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Lantnära boende
Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lövbergs B&B
Martins Service
Mobila massören
Monicas
MT Bikeshop

Naturskyddsföreningen
PN Montage
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
TomatÅs
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren

