hrth* tÅ

Årsgång
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Nummer 3

rNhrEuÅrr sröRT E c KNrN G
sid
SNART SPIRAR
DET I VARJE
YRÅ, GRONT
OCH SKONT..

1 ALLI\{ÄN IT{FORMATIOI\

2 BLANDAT
3 LI'Å'E AV VARJE
4 AI\NOI\S .. :,
5 TD§{OTTSFOREI{I1\IGEN
6 I}.{§ÅNDARE
7 AIiNONS
8 Ih{SÄF{I}ARE
9 BYÅLAGEI§
10 I}A&,XLAGET
11 KALEIYDERN
12 IF{SÄNDARE IBOKTIPS

aa

SE,VART!!!
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"KARTAN ÖVER GÖMGLÖMMASJÖN"
TISDAGEN I JUNr KL.

19.00

H
9^

$
q

il

ONSDAGEN 2 JUNI KL. 11.00 (skolföreställning) q"
,tr

å
--lil SKOLAVSLUTNING
BYGDEGÅnOnX
#
tr I ÅR OCKSÅ......
tr il il « « « « il il il *t åt il « il il tr tr il « tr il il il il tr
94

u

ALTMAN äI§FORMÄTIOI{
fiÄsrA rrDlrrrc srsqP ocru trrsr(rct(
Nr 4

l{r

iuni
13 aug
18

5

I

juli

r"-,'\\"/\-,.,^\./'1_.,'"rr-,,'"

r

Gör din stämma (eller
penna) hörd i "bladet"

29 aug

Medlemsavgifter ftir 1999

Enskild

50:75:Familj, fiiretag,
Insatsmedlem betalar I00:-, vilket är en ensånsssummar * att den är personlig,; sen även
årlig medlemsavgift
Prenumeration på "tidningen" kostar 150:-/år = 6 nummer.
OBS.. Alla Ljustorpsbor får den gratis, men känner ni någon'oemigrant" som skulle vara
intresserad så tipsa gärna.

fiirening

Föreningens

Postgiro

86

Il

A|{NONSKOST|{ADER ftir

tl

r 12096

Pris:
Hel A4
U2 A4
u4 A4
Radannons

INTERI\8T..
Ljustorps hemsida:
h

tt p t / lwww. geo

c i t i es.

co

99

21 - 6

7831 :
(Fö renin gsspa rban ken )

Bankkonto

19

m/Y

osem it

e/R

apid

exkl. moms

inkl. rnoms

s/6 0 0 9

Tips om ändringar och länkar, hör av dig till:
Lena Liljemark" 822 22
e-mail: Iovbe rg@algonet.se

/ IfIrOIf&4 B O N f,{ E MAG§KO§ Tf,{A D E R

STOPPDÄTUnT!!
2.400:Hel A4
Är fortfarande tacksftm om iag får u2 A4
1.700:in ERA bidrag lagomt till
600:u1 A4
stoppdatumet.
Hanteringen blir lilisom mycket
enklare då...
AI{I{ONSABOI\N E MAI\G S KO STNAD E R
FOR LJUSTORPS TORENINGAR
Hel A4
u2 A4

u4 A4

2.000:1.000:500:-

ADRESSEN TILL ''RED'':
Marianne Persson
Björkom 3154,860 33 BERGEFORSEN
FAX 060 - 823 23 (RII{G
060 - 823 23,824 23,070 - 54 824 99.
HIT SKICKAR NI ALLT Nt VILL HA MED I TIDNINGEN.............

rÖnUt;

2.500:1.250:625:-

LJUSTORPS BYUTVECKLING
har haft årsstämma och ny styrelse har valts, så här ser den ut:
Ordftirande
Erland Nordström
VIce ordf
Marianne Persson
Kassör
Elvy Dahlin
Sekreterare
Marit Abrahamsson
Ledamot
Björn Andersson
Bernt Laggren
Lennart Tjärnberg
Suppleant
Lennart Andersson
Ella Dahlin
Börje Albertsson
Leif Forslund
Hans Öbe.g
Harriet Näslund
Lena Liljemark

Kjell Sjöclin

I valberedningen sitter

Magnus lsaksson
Per N{almsberg

[}ANS PA
BJORK

ANGEN

SOMMARFII\TPÅ
BALKONGEN ELLER
TITERTIMMET?
FRYSERDU OM
FOTTERNA?

Lägg in, Iägg ut en
utemattä..

BILLY,S
ALLA hjärtligt välkomna.
Skjutbanan öppen
Servering

Lotterier
arr. Centern

Bredd:
2 eller 4 meter

69:-/kvm
Go[u-Väggar

ffi§§#ffi§l*esus&
Terminalvägen 6
Tel 57 50 88, 010-333 91 84

Ett barn kommer in i en
leksaksaffår och vill köpa ett
flygplan ftir lekskspengar.
Expediten sa att det inte var
riktiga pengarm och pojken
svarade:
- Är det ett
kanske?

riktigt flygplan då,

Lilla Stina sitter och tittar på en
spännande västernlihn på TV.

P"pp" Iötjet Nt.l* rtll
skolan fiirsta dagen. flan

Plötsligt stänger hon av apparaten.
- Vad nu då, säger mamman, vill du
inte titta mer?
- Jovisst, siiger Stirå, Men jag måste
kissa och j ag vill inte missa något.

säger tröstande:
- flu behöver bara gå i
skolan tills du blir 16 år.
I§iclas gråtf;lrd ig, säger:
- GIöm inte hämta mig!

FRITIDSGÅRDEhI
\i1

a

Sista 'ogrirden"

blir den 28 maj och då blir det

DISCO.
Ljustorps eget gäng:

LTRA
lirar!
Vi bjuder på korv med bröd.

ALLA hjii rtligt välkomna
På med dansdojorna och steppa hit....o....

§

,l')

UNGAORI\{AR
Åter letar vi med ljus och lyckta efter
medarbetare till våra pysselkvällar.
Det blir ti[ hösten, när skolorna startat.
Har Du mycket ide6r och vill dela med Dig av
dom, ring oss. Snälla! !
Bitte
823 64
Marianne
823 23

FRITIDSGÅRDEhI'S
styrelse

Tackar Alla som ställt upp under vårterminen.
Det har fungerat till 300"År. Heders!!
Skön sommar på Er alla och vi hoppas att hösten
kommer att funka lika fenonlenAlt.
Många barn har det varit, så engagemanget är
uppskattat.
Har ni några bra id6er om hur vi kan utveckla
"gården" vidare, hör av ER. AIIa ftirslag mottas
med intresse.
Vidare, är någon intresserad av en sk. sekreterarpost? Vår nuvarande flyttar tyvärr från orten.
(den rackar'n)

Anneli Engman
Marianne Persson
Ring oss...............

ordf
kassör

820 95
823 73

Studiecirklar inför hösten-99
* EfJ-medlem vilket Du vill eller inte? Vill Du
kunna påverka?
Skaffa Dig den kunskap som behövs! Läs vårt
material "Ifotell Europa".
* Data i vårt vardagsliv? Surfa på nätet? För att
fttlja med vår tid och samhällsutveckling är
datakunskaper nödvän d iga.
Vi har data från grund och fortsättning, samt
är lyhörda fiir egna önskemål.
* Läs och res ..oril städ€r: landskap och
länder
't Engelska "English First" ftir nybörjare
'( För konversation "Better English"
Dessutom: Träslöjd - Knivslöjd - Keramik Lappteknik - Viivn i ng - Släktforskning - Dragspel
mm
Hör gärna av Dig om dtr har egna ftirslag och
önskemål
Elsie tel §8 04 66
Ingrid tel 58 11 2§
Önskar Dig en skön och avkopplande sommar

Bilbingo
torsdagar
kassan öppnar 17.45
bingon startar 19.00

kaffb -

kontanter

rökfritt
VÅLKOMNA

ARRAAIGEIIIA}TG
25/7 Auktion/loppis på
Björlningen

7/B Dans på Björl«ingen
2B/I l Tomteland på
idrottsplatsen

tid, se ffischering
Slcing inte dina

HT,MMAMATCHtrR i
Juni

"gomla" saker
planerar att ordna en
auktion/loppis på
Riörl«ingen den 25/7
Vi tur tacl$amt emot allt,
möbler, porslin, leksaker,
trtidgårdsgrejer, sportVi

bortalag
A-laget
I5l6 kl. 19.00 Söroje IF'
l8/6 kl. 19.00 Alnö IF
29 16 kl. 19.00 Kubikenborgs IF

art ickl ar, e l-apparat er m. m

B-laget
L4l6 kl. 19.00 Holms SK

0m NI har något som,lf,
vill sl«inka oss, knn det
lcimnas på Ljustoiipi lii,
eller ring så hcimtar:
T'el. 82186 Kansli
83067 Gunnar
8203 5 Ann-Britt

Damer
1316 kl. 18.00 Essvik AIF
23 16 kl. 19.00 Matfors IF

Välkommen

till

vara
matcher och
atrangemang
\-

IF

Mellberg 3107 86033 Bergeforsen
TeUFax 060-82 I 86 postgiro - 374020-6

Ljustorps

Cri[&i&

å-*qk

k*f

ITYFÖR ELJ-VALET

DEIY
13

juni

ÖrpETMoTE
MEI}

vÅn r(AFIDTDAT TrLL
ET]ROPAPARLANf,ENTET

JOAO PINHEIRO
ONSI}AGEhI DEN 216 KL.

I9.OO

LJUSToRPS BYGDEcÅRT)

vr BJUDERpÅ FrKA
LJUsToRPS S-FoREI{ING

å-

PE,TERS EL.MOIYTAGE
Bredsjön

Erbjuder dessa produhter till fiirsäljning (och ev. montage)
Mjukviirnre från LVI
Vegetabiliskt olj efyllda
elradiatorer och hand-

dulstorkar.
Ger" en jämn och skön

värme, som både blornrnor och människor
trivs i.
2 ärs garanti

Iting ftir information och pris
giirna kvällstid

845 03
010-2 46 64 g0
010-662 04 22

GOLV TILL BRA PRISER!

Alla typer av golvrnaterial:
Linoleum
PIast

Textil
Trägolv
Cork-O-Plast
Våtrumsväggar

Golvslipning utfiires
Uthyrning av golvslip
Gångmattor
Balkongl altanmattor
S*]rffiff;ytffi.

Givetvis hjälper vi till med inläggningen!
Hör med oss om offert!
Terrninalvägen 6,861 36 TIMRÅ
Tel. 57 50 88, 010-333 91 84, Fax 57 31 60

Öppet månd r fred 9.30

r

18.S0
7

INSAI{DARE
)l( ):( )K )K ),K ),k )K )i( )K )K )l( )K )K

TORKAAGGVITA

rlz

aa

Aggvita som inte ska användas
omedelbart kan du liirst torka i
efteruärmen i ugnen och sedan
fiirvara i lufttät påse eller glasburk
När du behöver äggvitorna tillsätter
du bara en aning ljummet vatten,

il)FISKEI{!!
/l\
o

ä(Ater snart sommar och
lfuår turistsevärdhet "Fisken" ]i(
ä(vaknar åter.
ä(
ifnen kommer attöppna lördagen ][
;Kden 3 juli och hålls öppen 6 veckor. ;ii
;[HiTtligt välkommen in på en kopp i|[
;il kuffe med tilltugg, glass eller
)K
)i(
li; nåfflor mm.
Sa
;[To med era ut- och insocknes gäster;il
7t{ylyfl.:-"vvl,ell.IIt/}I.r}JIr'lL/II)i(

Lättare mot sommaren??
Prova Herbalife, kostprogramet som
kan hjälpa Dig.
Nya produkter som gett mycket gott
resultat.

Ring mig
återfiirsäljare "på byn"
Marianne Persson
823 23,924 23,070-54 921 gg

;i<så att dom
rlz

får med sig en souvenir

;i: f.ån bygden.
:la
rr\

)i!
rlz
-4\
rlz
-4\
rtz

7li

)l( )i( ä( ä( )i( )K
En stockholmare gästade sin kusin, som var boncle i
Småland. En kväll tog han på sig att driva in tären i
Iagården. Det tog sin rundliga tid och han var genomblöt av
svett när han äntligen klev in i köket och flämtade:
- Fåren var väl ingen konst att få in, men lamrnen...
- Vilka lamm? sa kusinen ftirvånad. Jag har inga lamm.
Ruskande på huvudet gick han ut i lagården Iör att
kontrollera.
Och där, bakom fårskocken satt i ett hörn ... I'enr styckerr
harar......o

),K ),K

)i( )i(),k ä():( ):( )i( )i( il( )i( ä( ä( )i(

Kaninungar säljes.
små och blandade

#iiib,
*i#{
yffi';Kanin

fiirger

m
rffi*i**iiiiffiil
'.iffiiii:i.iri

tr.irr

i,+ffi

_/_ -<- _/_ -\- _/_ -\- _/_ -\- _/_ -\- _/_ -\- _-_ -i
yl7Rufi -För det är ni som är omvärlden va? Välkommen till Gömglömmasjön och dess värld. Här
I slutar er värld och här bö{ar vår. Gömglönrnrasjön är en fantasivärld och finns tilt fiir små
/l\
stackare,
ensamma och fiir de som behöver det mest.
tlt
I Det kan ibland vara svårt att fiirstå, men det här är lätt. En fantasivärld helt enkelt!
/l\
,/

_/_ -\-

_/_ -<- _-_ -{//

2/

,/

-/

_/

./

//

,/

:-

I

I

rlz
t

I

LJUSTORPS

S KOLAS

DRAMAGRUPP

,l\

tlr

I

/l\

I

r l,z
I

tlr

Vi sätter upp "Kartan över Görnglömmasjön" i Ljustorps bygdegård.
Tisdas I iuni kl. 19.00 och Onsdae 2 iuni k111.00 (skolförestdllninst
/l\
Kulturskolan
Regi & manus Sara Nordström
I

llTVill Ni se nåt bra??
t Vik då den l:a eller 2:a jrrni till detta.
För en som har fått se genrepet på akt
tlz
att få se Sveriges blivande aktörer....
I

I

I

/i\

I

I

il\

I iir det ett måste att få se mera. Missa inte detta tillfiille

I

/l\

{BWfrgEA{
MJÄLLÅI}ALENS B}#I,LAG

Byalaget hade ett mycket välbesökt årsmöte söndagen
den 20 mars på Västanåfallet där många familjer
deltog. Barnen fick rida på islandshästar eller åka
släde medan de vuxna lyssnade på Arnold Thunström

som berättade om garnla tider i Mjällådalen.
Därefter fiilj de fika, ko rvgrill n i n g och års rn ö tes lti rhand I in gar.

Till nya styrelsen valdes:

ordliirande
sekreterare
kassör
övriga

Invigning

av

Bernt Laggren
Anna Otmalm
Inger l{yberg
Tage Bohm, Reio llutha
Kjell Smedman, Karin Söderkvist

fiidbodstigen och kyrkstigen söndagen den

13

juni kl.

77.00.

Samling vid Tunbodarna k1.11.00. Skyltar vid vägen. Arnold Thunström guidar oss efter stigen som är
upproid och s§ltad och som slingrar sig genorn en vacker natur. Stigen är mycket lätt att gå och är
ungefär 4 km. Man behöver inte gå hela sträckan om man inte vill.
Under vandringen berättar Arnold om livet i liidbodarna, om timmerkörningen och om hur det gick
till vid kolningen. Ta med stövlar/kraftiga skor och fika.
Medarr. Lj ustorps [Iembygdsfiirening.
Välkomna till en härlig skogspromenad.
Bernt Laggren, ordf.

BRED SJÖXISLÄTTh,IO]\S BYA LA G
Ordftirande
Vice ordftirande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Hål<an Josefsson
Lennart Anderssorr
Mats Jonsson

Maj-Britt Millberg
Gör"an Andersson
Stefan Andersson

Mats-Åke Millberg

vid årsmötet, den 25 april, valdes ny styrelse
enligt ffiljande:
nyval
omval
nyval
I år kvar
nyval
nyval
nyYal

Det hönder mycka i Bredsjön!

Vi har börjat snickra ihop omkliidningsrum och toalett till badet. Vi ska även tillverka en flyt'brygga
samt fiirbättra vägen till badplatsen genom att lägga på grus. Gräsmattan ska också göras fin. I
framtiden vill vi även göra i ordning en liten park vid badet. Det kommer att Un
lettennt så
välkommen att besöka vårt friluftsbad!!
Vid skidstugan planerar vi en altan där man knn sitta och njuta av kvällssolen i sommar.
Den 30 april, vid skidstugan, bjöd byataget på en härlig majbrasa med godispåsar tilt barnen (vitket
var mycket uppskattat!) samt solsken och uppehåll tilt alla (vilket var MYCKET uppskattat!!)

För övrigt så har ruschen till Bredsjön varit stor! Nya familjer har flyttat in vilket gör att nästan alla
hus är bebodda. Ni som har funderingar att flytta ut till "gräddhyllan', får skynda Er!!

Vill även påpeka att Byalaget välkomnar alla rryinflyttade med blommor,

så alla känner sig verkligen

välkommen.

9

Fot bolls in tresserad

??

?

Visste Ni att det finns ett damlag i Lj ustorp?
Visserligen ett ungt log, men duktiga.
Vill härnred presentera tjejerna:

Målvakter

Linda Dahlin

Ljustorp

Jessica Sidbäck

Sundsvall
Söråker

Malin Holmsten
Jennie Johansson

Försvaret:

Mittf?iltare:

Anna Strandqvist
Ellenor Backström,
Erika Krantz,
Anna Lassfolk,
Jessica Sellin,

Forward

Det

Angelica Lindström
Frida Lindström
Evelina Bllcklund
Madeline Viksell
Victoria ÖOling

Ljustorp
Fagervik
Anna Sundell
Anna Nilsson
Camilla Svahn
Sandra Strid
Jenny Sjöberg
Fagervik
Sundsbruk

Lj ustorp
Sundsvall
Söråker
Bergeforsen
Timrå

Bergeforsen
Söråker

Iinns naturligtvis tiven ledure:
Målvaktstränare
Tränare
Lagledare
Ordfiirande

Camilla Alvered

Åte Backlund
Göran Dahlin
P-O Harnrirr

Matfors
Sundsbruk
Ljustorp
Sundsvall

ViU ni komma och titta påi cleras matcher?
I maj är det endast I nrntch livar nämligen sönd$,g den 30, då spelar dom hemma rnot
Sundsvall hlorra

HEMMAMATCHER.
JTINI:

Söndag 13

Onsdag23
JULT:

Sönd ag 4

kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 18.00

Essvik

Matfors
Söråker

Ovre ra4en: Camilla Alvered, Johanna Hamntnrberg, Ellinor Backström, Jessica Sellin, Anna Lassfolk,
Jennie Johansson, Linda Dahlin, Jenny Sjöbergo Åke Backlund.
I

Nedre: Göran Dahlin, Victoria Ödling, Angelica Lindström, Jessica Sidbäck, Anna Nilsson, Anna

Strandqvist

I

I
f
I

I
t
I

i

MAJ
28

18.30

DTSCO

30

17.00

DAMFOTBOLL

I

JUNI

BYGDEGÅRDEN

FRITIDSGÅRDEN

TJUSTORPS rP

LIUSTORPS DFF

I

I

I

19.00

SKOLTEATER

BYGDEGÅRI}EN

SKOLANS DRAMA

2

11.00

SKOLTEATER

BYGDEGÅRI}EN

)
§

SKOLANS DRAMA

12.00

KLOCKÅRGÅRDEN

NORRAL§§JÖX

IIEMBYGDSTÖNTN

t3

11.00

TUNBODARNA

MJÄLLÅD. BYALAG

I

-aa

INVIGNING AV

FADBODSTIG, KYRKSTIG

HEMBYGDSTÖNrr,r

13

18.00

DAMFOTBOLL

LIUSTORPS IP

IJUSTORPS DFF

14

19.00

B-LAGET FOTBOLL

LJUSTORPS IP

IJUSTORPS

15

19.00

A-LAGET FOTBOLL

LIUSTORPS IP

18

19.00

A-LAGET FOTBOLL

_rry:lg*srr

IJUSTORPS IP

LTUSTORPS;

23

19.00

DAMFOTBOLL

TJUSTORPS IP

IJUSTORPS DFF

25

13.00

}IIDSOMMARFIRANI}E

HEUIBYGDSGÅRDEN

HEMBYGDSTÖNEN

29

19.00

A.LAGET FOTBOLL

TJUSTORPS IP

IJUSTORPS IT

JULI

TF

I

I

4

12.00

4

18.00

tl

HEMBYGDSDiTG

HEMBYGDSCÅN»EN

HEMBYGDSTÖNTN

ffi*

DAMFOTBOLL

IJUSTORPS IP

TISKENS DAG

BJÖRI«INGEN

TURISTGRUPPEN

öpprN

HEIUBYGDSCÅN»EN

HEMBYGDSTÖREN

11

12-16.00

t7

12.00

UTFLYKT

ABORRÅSEN

HEMBYGDSTÖNEN

17

21.00

DANS

nrönrciNGEN

CENTERN

18

12-16.00

örpEN

HEIUBYGDSGÅRDEN

HEMBYGDST'ÖNgr.I

2I

19.00

SLÅTTAI{NA

HEMBYGDSCÅN»trN

HEMByGDSpönrN

25

1.2-16.00

OPPEN

rrEt\{ByGDScÅnuEN

HEMBYGDSTönrx

25

AUKTToN /

Loppts

i

-r;**;

nrönx;il.{GEN

AUGUSTI

I

12.00

7

8

1l

18.00
19.30

T4

HEMB.GÅRDENS DAG

IIEMBYGDScÅnnEN

HEMBYGDSTönrN

DAI§S

nröruciNGEN

IJUSTORPS IF

DAMFOTBOLL

LIUSTORPS IP

.

LJUSTORPS DFF

suRsTnöururNGSrEST

HEMBYGDScÅnoEN

HEMB"äosro*r*

MUSIKANTKVÄLL

nrönruiNGEN

LJUSTORPS BYUTV

15

12.00

cruixsrn;ipr

cn:ixsnösnT 3 socKNAR

HEMBYG»sröREN

15

17.00

DAMF'OTBOLL

LTUSTORPS IP

IJUSTORPS DFF

2t

19.00

29

18.00

suRsTnöurnarNGSDArss

DAMFOTBOLL

BYGDncÅnunN
IJUSTORPS IP

JAKORsET

II

Vil

göra ett Iitet inlägg..o......
Vi får aldrig glömma att det kan linnas en
medarbetare vid nAmn Tryckfels-Nisse..
Ibland jobb*r hårr r ibland inte.

DAGEFIS ROS
gåt tin
ICA Sjöströms ftir att vi
fått behålla diverse tjänster
här i Ljustorp, ex:

I ftirra

:k )k {Y *

*Ru\T sTYKJÄRN

flitig

Engelsk lakriskonfekt är ofta hård när nlan l«öper den. Lägg
den i ert sl<rll med lock. Stoppa ner en skiva vitt formbröd. Efter
ett dygu är konfehten mjuh

MOT KLISTE,RMÄRKEI\
Märken efter häftplåster kan sitta kvar
ordentligt. Ta lite tandkräm och gnid in på
det klistriga, så ftirsvinner det lekande lätt.

* *')k

*

*
f **ör stry§ärnets gulllrunA *
senom att stryka det
*
*;ä;;;ins
liumma järnet över en trasa fuktad
*

ättika.
* * * *.*'* *'*'*,*.*
4, med

: -)

MJUK KOI\FEKT

kvällstidninga ro
systernombud och att vi kan
ta ut en slant om vi är i
behov + att dom behållit
öppettiden 18.00.

* * *'* * * * * * * *

rrrrrltrret var han

BRJT GREPP
Får du på handtag och
verktyg om du lindar rned
sporttejp (sån sorn man
använder till tennis- och
bad nrintonracketar)

I

*
*
* * * * * *'*

nÖnAKORSET
BLOMSTERFOi\DEN

FRYST VITLÖX

PG569655-4

Använder man inte vitlök ofta går det
bra att skala klyftor och frysa in dem.
Klyftorna går sedan utnrärkt att
pressa genonl vitlökslrressen i fruset
tillstånd.

tel 822 32

BIBLIOTEKET HAR ÖTPET I\TÅNDAG ocH of{sDAG 17.00 r 19.00
tel 82147

BOK-TIPS TRÅN STII{A

MAJ - JT]I§I
lr{ordpolen

Helen Thayer

Ensam kvinna mot

Clive Cussler

Isberget

ett fartyg som länge varit ftirsvunnit,
hittas fastfruset i ett isberg

Corbett
Hopkirk
Pollard

Drevet går

en initierad skildring av rnediavärlden

utan sin hund hacle hon aldrig överlevt

