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

Ny turistbroschyr!
Vi hoppas att ni alla har sett vår
nya turistbroschyr som kom ut i
början på juli.
Dessutom jobbar vi med att uppdatera faktabladen, en del finns med
karta på baksidan nu.
Vi har också massor av annonser
ute om Ljustorp via ett av våra
Leaderprojekt. Bland annat varje
helg i ST och Dagbladet

Mack i Ljustorp!

Efter sommaren kommer vi försiktigt att försöka väcka liv i mackfrågan igen. Det är Bygdegårdsföreningen och Sockenföreningen som ska
driva en förstudie för att försöka få
macken till stånd.
Många andra har lyckats, så förutsättningarna känns goda.

Våra aktiviteter!

Företagsfrukost är den första
måndagen varje månad.
6 september

Glad sommar !

Styrelse 2010

Niclas Andersson, ordf
Lena Liljemark, vice ordf
Ulf Nilsson, kassör
Sara Östman, sekr
Victoria Rosengren
Kjell Rastberg
Vivianne Nyman
Suppleanter:
Björn Andersson
Lill Wiklund

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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Ljustorps IF

E

90 års historia för byns viktigaste förening

n förening som varit aktiv
i 90 år är imponerande. När
det dessutom är en idrottsförening där så många varit delaktiga så är det ännu större.
Ljustorpare har under snart ett
helt decennium varit med och
format föreningen till vad den
är idag. Det är många barn som
lärt sig att sparka boll eller åka
skidor.
1920-talet
Föreningen har sitt ursprung i
Lagfors BK som bildades 1920.
Den föreningen ombildades 1927
till Lagfors idrottsförening för att
även innefatta skidåkning och
friidrott.
1930-talet
Idrotten har tagit fart på allvar
i Lagfors och man håller på med
många idrotter. A-laget deltar i
två omgångar i seriespel. Laget
tränade först på stallgården, men
fick sedan tillåtelse att använda
lägdan bakom bruksstallet.
Det var mycket verksamhet kring
idrottsplatsen, man hade både
terrängtävlingar, skidtävlingar
och friidrottstävlingar.

plan. Matcherna drog ca 200-250
åskådare. 1955 stod dessutom ett
omklädesrum klart i Lagfors, allt
arbete skedde på frivillig väg.
1960-talet
Ett årtionde med ekonomisk uppsving i och med bingons intåg i
föreningen. Inkomsterna gjorde
det möjligt att anställa utbildade
fotbollsinstruktörer, vilket också
gav mer framgångar.
1947 lämnades det in en skrivelse till kommunen om en ny
idrottsplats i Mellberg och 1966
kunde den tas i bruk. Föreningen
lämnade då Lagfors IP som varit
deras hemvist i 46 år. Damfotbollen började också etablera sig
i föreningen. Det fanns också en
ishockeysektion under ledning av
allas vår Torsten Byström.
Under det här årtiondet började
också Ljustorps första elljusspår
vid Prästsvedjan att byggas.
På 60-talet ser vi också för första
gången Christer Nyman i styrelsen.

1940-talet
Dessa krigstider var mer magra
tider för idrottsverksamheten, av
naturliga skäl. 1947 ombildades
Lagfors IF och bytte namn till
Ljustorps IF.

1970-talet
Föreningen köper sin första egna
lokal som man renoverar till samlings- och kanslilokal. Den ställs
upp vid idrottsplatsen i Mellberg. En administratör (Christer Nyman) anställs för första
gången på deltid i föreningen och
man börjar trycka en föreningstidning.

På den här tiden fanns det fyra
sektioner:
Fotbollssektionen,
allmän idrott, skidsektionen och
orienteringssektionen.

Under det här årtiondet bildas
också en gymnastiksektion med
både ungdoms- och motionsgymnaster som aktiva.

1950-talet
Nu tar föreningslivet fart igen,
efter krigsårens bekymmer. Föreningens verksamhet går mot
att allt mer handla om fotboll.
1950 läggs stort arbete ner på att
omvandla Lagfors lutande plan
till en reglementsenlig fotbolls-

1970 blev också äntligen det 3100
meter långa elljusspåret klart.
Spåret var på den tiden ett av
distriktets bästa. Lennart Forsberg var en av initiativtagarna.
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Under det här årtiondet öppnade
också Ljustorpsbacken som erbjöd
utförsåkning för nybörjare. Dag-

korten kostade 15 kronor och det
var samma pris för barn som för
vuxna.
1980-talet
Nu byggdes en gräsplan för ungdomsspel och en grusplan vid
idrottsplatsen. Fotbollsverksamheten var stor under det här
årtiondet med många barn- och
damlag förutom herrlaget.
Skidentusiasterna får ett nytt
och mer åkvänligt elljusspår.
Även här drar barnverksamheten
igång och sektionen växer.
Föreningen jobbade också för att
återställa Björkängen som legat
i malpåsen sedan 60-talet och nu
var helt förstörd.
Hockeysektionen bröt sig ur och
bildade en egen klubb, Ljustorps
hockeyklubb. Hemmamatcherna
spelade i Timrå ishall och klubben finns kvar idag, fast med nytt
namn, Wifsta hockey.
1990-talet
Idrottsplatsen byggs ut med nytt
kontor, servering, läktare och
nytt omklädningsrum. Till skidstadion byggdes en skoter-och
vallabod. Under det här årtiondet preparerades också delar av
Kronleden.
Tennisbanan byggs efter många
års kamp. Den finansieras av 45
andelsägare och är en egen ekonomisk förening.
Byakampen började genomföras
årligen. Vid Björkängen startar
man kanotuthyrning och övertar
sedemera turistinformation och
våffelstuga.
2000-talet
Ljustorps IF blir aktiv och drivande inom ett flertal EU-projekt.
Det viktigaste för eftervälden var
att bygga lokalen för Ljustorps
Handel vid Bygdegården. Björkängen utökas med loppis och fiskecamp.

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

du kan beställa din smörgåstårta hos oss!

Kycklingklubba

Västerbottenost

27,90:-

59,90:-

Kronfågel 1 kg

450 g

Ord. pris: 34,90:-

Ord. pris: 84,90:-

Loka 1,5 l

X-tra allt Grandiosa pizza

3 för 29:+ pant

350 g

2 för 59:-

Ord. pris: 53,70:-

Ord. pris: 75,80:-

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 15/8 med reservation för slutförsäljning

Surströmmingspremiär 19 Augusti.
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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Ljustorps IF 90 år

J

Jubileum som firades både på dagen och på kvällen

ubileet firades med mängder av aktiviteter.
Det började med underhållning
för barnen av Eva och Ellen.
Klockan 11 började man servera
lunch. Klockan 12 var det A-laget
i fotboll mot slocknade stjärnor.
Förutom det ordnandes massor
av aktiviteter för ljustorparna.
Det var försäljning av korv med
bröd, gratis sumobrottning, fiskdamm för barnen, provkörning
av fyrhjuling på för dagen iordninggjord banan, lotterier och
godishjul. Dagen avslutades
klockan 14 med ankrace.

Söta sumobrottare kämpar på...
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Idrottplatsen iordninggjord till fest och jubileum dagen till ära

På kvällen var den dans på Björkängen med Benny & Sussie.
Bandet fick väl inte det högsta
betyget av de cirka 80 personer

som löste in sig, men kvällen blev
enligt deltagarna kul ändå.
Text & bild: Lena Liljemark

Här såldes biljetter till ankracet

Bilbingo
Vi vill tacka alla
som var med
och firade vår
90åriga
jubileumsdag!
Ett stort tack till alla
som var med och sponsrade med fina vinster.

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

Torsdagar 18.45
Kasssan öppnar 17.30

HYR EN KANOT
I SOMMAR!
Pris: 300 kr
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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Svartdjefulen

O

Nu har föreställningarna börjat

trohet, trolldom och ond,
bråd död – det är ingredienserna i Kerstin Hultins nya
mordhistoria ”Svartdjefulen
i Ljustorp”, som spelas just
nu på Lögdö bruk. – Folktron
är väldigt central i den här
historien, säger hon.
I händelsernas centrum ligger
byn Edsåker i Ljustorp. Historien har hon fått fram genom att
prata med andra lokalhistoriker,
gräva i gamla rättsdokument och
studera kyrkböcker. – Det har
tagit två år att bli klar från idé
till färdigt manus, säger Kerstin
Hultin, som är från Stöde men
som nu bor i Halland.
Beställningsmord
Den fasansfulla historien, bygger
på ett kallblodigt beställningsmord år 1865. Tron på trolldom
var vid den här tiden ännu fast
förankrad hos folket, trots kyr-

Boväng och Nyberg är två av huvudpersonerna i morddramat.

kans ihärdiga försök att mota
bort den, vilket spelar en central
roll i pjäsen. – Den handlar om
ett olyckligt äktenskap mellan
en välbeställd smed och hans
hustru. När han blir kär i en
annan kvinna vill han göra sig av
med sin maka och anlitar olika
personer som var kända för att
behärska trolldom, säger Kerstin
Hultin. Hur många besvärjelser
som än kastas över den stackars
makan, lyckas hennes man dock
inte bli av med henne. Till slut

Fredag 30/7, kl 20.30
Lördag 31/7, kl 20.30
Söndag 1/8, kl 20.30
Måndag 2/8, kl 20.30
Onsdag 4/8, kl 20.30
Torsdag 5/8, kl 20.30
Fredag 6/8, kl 20.30
Lördag 7/8, kl 20.30

tar han till det tunga artilleriet
och låter helt sonika ta livet av
sin hustru med ett skjutvapen.
– I början ville inte hans maka
släppa taget om honom, jag uppfattar det som att hon trots allt
var väldigt kär i honom, men när
hon till slut inser att han försöker döda henne är det för sent,
säger Kerstin Hultin. Eftersom
historien innehåller så många
märkliga händelser och mystiska
element kommer den att berättas som en spökhistoria, berättar
hon.
Fakta i programbladet
– Alla historiska fakta som inte
kan tas med i pjäsen kommer att
finnas i ett programblad. Jag tror
att det kan vara många som är
intresserad av att veta mer, till
exempel om vad som händer med
de tre personer som får livstid för
mordet.
Källa: Dagbladet

Biljetterna kostar 180 kronor och
finns att köpa på
Ljustorps Handel 060-82040,
Entré Sundsvall
060-155400
(även Timrå) och
Lögdö bruk

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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Musik i sommarkväll med 100-åring

D

et var en i högsta grad vital
100-årig kör som den 6 juni stod
för ”Musik i sommarkväll” i
Ljustorps kyrka.
Ljustorps kyrkokör bildades på
hösten 1910 av den då nyanställde
fokskolläraren och kantorn J.G.
Brundell. Han samlade ”gamla”
sångare till övningar för att man
skulle arbeta som kyrkokör och
hembygdskör. Namnet blev Ljustorps sångförening. Man uppträdde
förutom vid gudstjänster, vid profana samlingar, födelsedagsfester
och begravningar. Kören hade då
ett tjugotal medlemmar. Man anslöt
sig tidigt till Medelpads Allmänna
Körförbund, där man deltog i olika
sångarfester under ett 20-tal år.
Kantor Brundell slutade sin tjänstgöring år 1943.
Med nästa kantor Sigrid Engström
antogs formella stadgar och kören
fick nu heta Ljustorps Kyrkokör
med betoning på att kyrkosången
skulle stå främst på programmet.
Samma år 1944 började traditionen

med en 1:a maj konsert, vilken fortsatte till början av 1990-talet. Med
Agneta Granlöf som körledare började man istället med sommarkonserter första helgen i juni. I och med
nationaldagens införande har man
fått en lämplig dag, 6 juni, för den
traditionella sommarkonserten.
Programmet för 2010 års Musik i
sommarkväll var omväxlande med
moderna sånger och gamla klassiker allt i en sommarlätt och kärleksfylld ton. Thord Hägglund höll
en betraktelse och ackompanjerade
också i några stycken på sin fiol.
Madeleine, Madde, Thunfors framförde ”Nu är sommaren här”, som
hon skrivit både text och
musik till. Britt-Marie
Borgström sjöng sången
Blomman. Männen sjöng
i olika kombinationer tre
sånger, ”Vilken underbar värld” med Hasse,
Bernt-Olof och Roffe,
”Glädjens blomster” och
”En kväll i juni” med
hela manskören. Varje
medlem fick sjunga en
bit av texten, vilket

krävde ett snabbt överlämnande av
mikrofonen till näste man, vilken
levererade ett extra lyckligt leende
då det fungerade. Alla i publiken
instämde i refrängens la, la,la...
”Visa vid vindens ängar” sjöngs av
Sven Bredin. Svens mamma Ann
stod för framförandet av en av
klassikerna ”Kristallen den fina”.
Amanda Sellstedt, Madde Thunfors, Sofie Edström och Viktoria
Lundgren sjöng tillsammans ”Uti
mitt hjärta”. Sofie sjöng ”Summertime” och Amanda sjöng ”Vaggvisa”.
Johanna Bergfors sjöng solot i ”Min
plats på jorden”. Körledaren Agneta
Granlöf ackompanjerade vid pianot
och dessemellan dirigerade hon.
Hjälpdirigent var som vanligt Britta
Spångberg. Hela framförandet spelades in som ljudupptagning vilken
finns i Hembygdsföreningens arkiv.
Konserten lockade ett 50-tal personer, som efteråt kunde äta rikligt
med tårta till kaffet och mingla i
Sockenstugan.
Text & bild: Olof Ulander

Våga Vara Vacker!
Vi har Sommaröppet

Vårgatan 21

10

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
FRIHET – TRYGGHET – MÅNGFALD
Centerpartiet vill förbättra förutsättningarna för att leva och bo i hela landet. Målet är att stärka
utvecklingskraften för landsbygden och skapa fler jobb genom att bland annat göra det enklare
och billigare att anställa med lägre arbetsgivaravgifter. Antal nya företag på landsbygden ökar kraftigt. Nya besökare kommer till oss i form av turister som väljer att spendera sin semester här eller andra som besöker oss för en
genuin och naturnära upplevelse. Landsbygden har oändliga möjligheter!
Centerpartiet vill fullfölja visionen ”Sverige det nya matlandet”. Fem fokusområden har satts upp: offentlig mat,
råvaruproduktion, livsmedelsförädling, turism och restaurangbransch. Det gynnar det lokalproducerade, gårdsnära
matförsäljning och stimulerar till fler entreprenörer inom närliggande branscher.
Centerpartiet vill fullfölja upprustningen och effektiviseringen av vår infrastruktur ända ut till det enskilda vägnätet. Det kanske är den viktigaste pusselbiten för en livskraftig landsbygd.
Centerpartiet anser att bilen är en viktig frihetssymbol för landsbygden. För oss på landet är det den enda realistiska transportmedlet och har en viktig funktion både socialt och ekonomiskt. För att komma tillrätta med bilarnas
miljöproblem vill vi minska utsläppen och påskynda omställningen till en fossiloberoende fordonspark. Det är inte
bilarna som är problemet, utan utsläppen.
Jobb och försörjning är en förutsättning för att leva på landsbygden. Att vår skola skall finnas kvar och utvecklas till
ett nav i byn, att samhällsservicen skall vara tillfredställande och att vår lokala mataffär skall fortsätta vara öppen.

Ge drömmen en chans! Rösta på Centerpartiet den 19 september!
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Våra Leaderprojekt
Marknadsföring för
närturism

GPS som användning
i naturturism

Turistbroschyr

Under sommaren genomförs
inom det här Leaderprojektet för
andra året en marknadsföringsstatsning. Upplägget är densamma som ifjol.

Det här projektet handlar om att
försöka få fler turister hit med
hjälp av olika möjligheter att
kombinera GPS och sevärdheter.

Vi har genom Leaderpengar
också fått en möjlighet att göra
en turistbroschyr som innehåller
en tydlig presentation av våra
båda dalgångar.

Allt börjar på Öppet hus-dagen
i maj, till den kan alla köpa
annonsplatser på det blad som
delas ut i brevlådor via direktreklam. När man köper den
annonsplatsen, som man själv
får bestämma utförandet på, så
stöder man samtidigt Ljustorps
totala sommarannonsering.

Vi kom igång först i våras och
i år har vi jobbat med att GPS
plottra ett antal stigar. Uppdatera och lägga ut nya geocacher.
Ta ut GPS koordinater på sevärdheter.

Tanken med broschyren är att
den ska hjälpa alla som skapat
sevärdheter i Ljustorp. Den ska
på ett enkelt sätt kunna sättas
i handen på folk som frågar vad
dom ska åka och titta på.

De stigar som GPS plottras får
sedan nya faktablad där man får
möjlighet att även gå stigen som
GPS vandring. Bladet får även
en tydlig karta och en översiktskarta, så att man ser var man
ska. Där det behövs jobbar vi
också med att röja stigar.

För att få mer information om
det olika sevärdheterna kan man
sedan gå in på vår hemsida och
ladda ner mer detaljerad information.

Till hösten kommer vi att arbeta
med att skylta framförallt stigar
från vägen, så att det blir lättare
att hitta fram.

Efter många år vid Björkängen
har Ljustorps IF beslutat att
lägga ner turistverksamheten
där. Det innebär att det var dags
att hitta ett nytt hem för turistinformationen.

Det innebär inte att man kan
hitta sin verksamhet med i alla
annonser, eller ens nödvändigtvis i någon. Det man betalt för är
just annonsen i bladet i maj. Det
andra är ett stöd för att vi ska
kunna göra gemensam annonsering för att dra hit folk. Vi försöker välja ut de aktiviteter som
passar bäst vid varje annonsering och som kanske kan dra hit
mest folk, vilket gynnar alla.
Årets annonsering har varit
i: Lokalaktuellt, Timråbladet,
Shoppingguiden, Söråkers Folkets hus blad, 10 annonser i
Dagbladet på lördagar och 5
annonser i ST på söndagar.
Vår förhoppning är att det ska
dra hit mer turister, så att våra
näringsidkare får mer besök.

I starten av projektet handlar
det mycket om att bygga upp en
infrastruktur via GPS koordinater och skyltning, både för att
hitta och på plats.
Därefter kommer projektet att
försöka att hitta sätt att ladda
ner informationen, ute på plats,
när du besöker sevärdheten. Vi
kommer även att titta på nedladdning till bil GPS:er.

Flytt av turistinformationen

Eftersom vi alla är osäkra på
vilken arbetsbelastning det innebär för en näringsidkare att ta på
sig verksamheten så genomförs
det hela som ett projekt under
det här året.
Nu får Ljustorps Handel testa och
se om det passar deras verksamhet. Fisken ska också flyttas.

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
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Ljustorps minnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.
Bild 10762.
Skogsarbetet förr i tiden
var mycket hårt men det
hade sina ljusa stunder
som här i en matpaus.
Elden användes för att ge
värme, torka handskarna
och koka färskt kaffe i
pannan som hänger ovanför elden. Klädseln var
klassisk;
gummistövlar,
vadmalsbyxor och blåblus.
Bilden är tagen på 1940talet någonstans i skogarna kring Bredsjön. Det
är Uno Östman och Jonas
Östman som har paus.

Bild nr 11242.
Bilden är tagen ca 1914 på Wikmans gård i
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Jällvik. Bilden visar en något annan skidutstyrsel än vad vi är vana vid idag. Bilden är
tagen på en välbeställd gård så man får antaga
att skidutrustningen återspeglar vad som var
brukligt. Skidstaven ser ut
att vara en enkel granstör
som i nederkanten försetts
med en tratt för att inte gå
så djupt ned i snön. Man
var helt säkert mer van
att röra sig ute och kunde
därför vara så tunnklädd
som man är på bilden.
Husen i bakgrunden har
successivt ersatts av nya
byggnader och finns inte
kvar. Barnen på bilden är
Signe och Bengt Wikman
och bilden togs av den
äldste i syskonskaran
Albert Wikman. Bilden
har ställts till förfogande
av Alberts son, Hans
Wikman, vilket vi tackar
för.

SURSTRÖMMING
KALENDER:
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
8/8 kl 11:00 Gudstjänst i Lagfors kyrka
Thord Hägglund, Seth Hägglöf
15/8 kl 11:00 Söndagsmässa i Skeppshamns kapell
Biskop Tuulikki Koivunen Bylund, pastoratets präster
o musiker. Lions serverar laxsmörgås efteråt
18/8 Surströmming o prästgårdsparken
22/8 kl 18:00 Söndagsmässa i Ljustorps kyrka
Malin Hagström, Agneta Granlöf
29/8 kl 11:00 Högmässa med seniorsöndag
Lunch i församlingshemmet efteråt.
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, kören
12/9 kl 11:00 Gudstjänst i gammal ordning med
KKF:s 60-årsjubileum
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, kören
Kyrkkaffe efteråt
19/9 kl 11:00 Familjegudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
3/10 kl. 18:00 Gudstjänst med musiken i centrum
i Ljustorps kyrka Thord Hägglund, Agneta Granlöf
10/10 kl 11:00 Gudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, kören
Centerkvinnorna serverar Kaffe o skördeauktion i f-hemmet
Med reservation för ändringar.
Se gärna aktuella uppgifter i

I PRÄSTGÅRDSPARKEN

18 augusti ett viktigt datum för alla Ljustorpare för då
är det som vanligt surströmming i prästgårdsparken!
Lennart Tjärnberg har i flera år underhållit under dagen med sitt dragspel, det kanske blir så även i
år.
Varmt välkomna!

Gudstjänst i gammal ordning 12 september

D
D

en gudstjänst i gammal ordning som var inplanerad i
våras flyttades till denna söndag då vi också firar KKF:s
60:årsjubileum
enna söndag vill vi visa på mångfalden i gudstjänstfirandet genom århundradena. Kyrkan uppe på höjden är från
mitten av 1800 talet och vi tar oss tillbaka till den tiden och
känner på hur en gudstjänst anno 1850 skulle ha sett ut. Vi
använder psalmer ur den Wallinska psalmboken som utkom
1819 och en gudstjänstordning som är tidstypisk. Husförhör
var något som var vanligt vid denna tid så vi får också känna
på hur det var att gå på husförhör denna söndag.
ågon regelrätt gudstjänst från 1850-talet kommer det inte
att bli, det skulle bli för tröttande för oss besökare i 2000talet men vi kommer att ta avstamp i den epoken för att både
se bakåt och framåt på vår kära Svenska kyrkas gudstjänst.
Kom gärna och var med och kom gärna i tidstypiska kläder till
denna dag i ”gammelvärla”

N

Mitt på dagen resan

D

en 26 maj var det så åter dax för Ljustorps församlings årliga kyrkresa. Detta år så styrde vi
kosan mot norr till Fiskevistet vid Skeppsmalen ett par
mil ovanför Örnsköldsvik. där har det byggts upp ett
surströmmingsmuseum som var slutmålet för dagsresan.
Dagen började mulet med lätta regnskurar men ingen i
bussen lät sig nedslås av det
Skeppsmalen tog guiden Ove Jonsson emot oss
med öppna armar. Han gav oss en färgstark bild av
Skeppsmalen från när det begav sig med allt fisket och
alla salterierna som funnits längs kusten. Museet var en
glad överraskning med sin fina blandning av information,
historik och humor. Den som ville kunde i en instruktionsvideo se hur man bäst rensar en surströmming.
fter besöket så vände vi kosan emot Örnsköldsvik
där lunchen intogs och vidare till Själevads kyrka där vi
fick en god timme med guidning och visning av det vackra
kyrkorummet. Lennart Tjärnberg prövade dragspelet och
akustiken med psalmen ”Härlig är jorden” och vi åkte därefter vidare mot Björnstugan för loppisbesök och eftermiddagskaffe.
n dag som börjat i moln kom att bli en dag i härligt solsken. 42 glada resenärer kom vid 1800 tiden tillbaka
till Ljustorp efter en händelserik dag.

I

Expeditionen i Ljustorp
Telefontid: onsdag 10-12 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
Sommartider gäller på expeditionen på
Bäckgatan fram till och med mitten av augusti.
Månd -tors 10:00-12:00

E

E

15

En utflykt till den tidiga elektricitetens dagar

F

tuben har gått.

redagen den 11 juni 2010
genomförde
Hembygdsföreningen en utflykt till Färbäcken
för att söka efter lämningar av
en av Ljustorps tidiga kraftstationer.
Under första världskriget blev det
allt svårare att komma över fotogen
till lampor för att lysa upp hemmen.
Från och med våren 1917 var det
lysoljebrist i Sverige. Detta problem
riktade böndernas intresse mot
elkraften. Den ökade försäljningen
av ved och skogsprodukter till bra
priser under kriget skapade också
möjligheter för bönderna att öka sin
standard. Möjligheterna att tröska
med hjälp av elmotorerna var också
viktiga. De stora kraftstationer som
skogsbolagen lät bygga i Lagfors
och Rundbacken blev klara 1915
och 1918 och visade vägen, även om
dessa anläggningar strikt byggdes
för skogsbolagens egna behov.
Drömmen om elektricitet till den
egna gården ledde till att anläggningar byggdes i bl a Stavrebäcken,
Skäljomsbäcken, Edstabäcken, Fuskebäcken och Färbäcken. År 1917
bildades Stafre Kraftstations AB
och man fick igång en framgångsrik
strömproduktion, som säkert också
blev en viktig förebild. De tidiga
kraftstationerna var ofta likströmsbaserade, vilket innebar att näten
inte kunde byggas så stora och kopplas samman med andra nät. Vattentillgången var också begränsande
för hur stort man kunde bygga. Allt

Här syns resterna av huvuddammen.

detta ledde till att några entusiaster 1920 hade byggt en egen kraftanläggning i Färbäcken. De stora
delarna var en damm för att åstadkomma ett reglerat flöde genom en
tub ned till turbinen med generator
och regleranordning. Tuben gjordes
så lång som möjligt för att öka fallhöjden och därmed öka effekten. Den
sista stora delen var distributionsnätet som ofta var mycket enkelt
utfört. Alla de här kraftstationerna
var ersatta av växelströmsnät från
stora kraftbolag ca 1940. Vad kan
då finnas kvar 2010 av den gamla
kraftstionen i Färbäcken?

Det var 12 personer som gav sig
ut för att studera och leta efter
lämningar. Den stora betongkonstruktionen har brutits sönder och
delarna som har innehållit dammlucka låg en bra bit nedströms. Den
del som finns kvar på sin ursprungliga plats ovan innehåller intag till
tuben med rensningsutrymme för
skräp av olika slag. I mitten skymtar
infästningen av tuben till turbinen
nedströms. Här var tuben ned till
turbinen infästad.
Gunnar
Höglund
och
Bertil Hagberg
krafsar undan
jord
för
att
bättre se infästningen. Diametern verkar ha
varit mindre än
50 cm. Infästningen
visar
riktningen som
tuben
hade.
Vänder man sig
om och tittar i
tubens längdriktning så syns
Här syns baksidan på rensningsenheten. Till vänster Gunnar fortfarande spår
i terrängen där
Höglund och Arnold Thunström.
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Man fick söka sig en bra bit nedströms innan det gick att återfinna
några lämningar efter turbin- och
generatorfundament. Cirka 135 m
nedströms låg detta fundament.
Man hade byggt stationen på flera
delfundament, så denna del var
bara en av flera som måste ha funnits. Jämför man med stationen i
Edsta, så hade man där byggt en
hel betongplatta för alla delinstallationer. Turbinens infästning bör ha
varit annorlunda med stöd för både
inlopp och avlopp så det var mer troligt att det var generatorn som satt
på detta fundament. Dvs fortsätter
man att leta bör man kunna återfinna ett större fundament för turbinen. Det har gått åtminstone 70 år
sedan anläggningen lades ned och
under den tiden har det skett stora
rörelser i bäcken, så det kan vara
svårt att finna alla delar. Anläggningen var på 6kVA och hade spänningen 2 * 220 Volt likström. Nätet
täckte området från Mjällåns gamla
skola ned till Åsäng.
Efter inventeringen blev det samkväm hemma hos familjen Hagberg, alldeles bredvid Färbäcken,
där Olof Ulander berättade om
elutvecklingen i stort och i Ljustorp
speciellt. Arnold Thunström berättade om människorna bakom satsningen i Färbäckens Elektriska AB/
Intresseförening. Arnold berättar
att det var hans farfar, Karl-Johan
Thunström, som höll i bygget av
kraftstationen och att det var John
Thunström som skötte den eltekniska servicen. Skötsel av dammen
gjordes av August Pettersson som
bodde alldeles bredvid. Gunnar Höglund, som hela sitt liv arbetat med
eldistribution, berättade minnen
från linjeanläggning och skötsel av
en kraftstation. Verksamheten vid
Färbäckens Elektriska AB/Intresseföreningen slutade med konkurs och
de tidigare kunderna fick ansluta
sig till Sunds AB:s nät. Det har funnits fotografier från bygget och driften av kraftstationen men de har
inte gått att få tag i och är troligen
förstörda.
Text & bild: Olof Ulander

Baptistförsamlingen

Gläd

rlek

je

Kä

Här är några glimtar av vad vi gjort hittills i år…
En intressant mötesserie med en pastor från Nigeria
Skotergudstjänst vid Skinnen i vackert väder med deltagare från olika skoterleder.
Välbesökt sista-april-firande med gospelkören Joyful soul, brasa, sprakande
fyrverkerier och avslutande lovsångsfest
Gökotta på Lövbergsberget till ackompanjemang av saxofon och fågelsång
Ungdomshelgen Bike n’ fly trampades igång för 12:e gången. Det började med
en ca 2 mil cykeltävling på varierande underlag med allt från asfalt till traktorspår i
åker. En och annan älg siktades också. Som vanligt kunde man få tävlingspoäng
på det mesta vid olika stationer, det vill säga utom att vara snabbast i mål. Mellan
de olika samlingarna dag två kördes det en teknikbana med inriktning på balans
och cykelkontroll förutom brännboll. På kvällen arrangerades en innebandyturnering med ihoplottade lag. Det hela avslutades dag tre med prisutdelningar och visning av filmen som gjordes under helgen.
… förutom gudstjänster och andra samlingar.

Och nu har vi sommarlov!
Vi önskar alla Ljustorpsbor en fortsatt skön och trevlig sommar och hoppas att vi
träffas när sensommar- höstverksamheterna drar igång. Håll utkik i predikoturerna.
Ljustorps Baptistförsamling						
Edsta 104, 861 93 Ljustorp					
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44				
e-post: betel@ljustorp.se

		
		
		

PG 269356-2 BG 5355-1123

www.ljustorp.se/betel
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Mjällådalens byalag
Sommaren fortsätter att ge ett härligt
semesterväder med spännande utomhusaktiviteter av alla de slag.
När man har trevligt så går tiden fort
och därför har vi redan nu planerat
för höstens Kräft-och surströmmings
sammankomster. Mer om detta längre
fram.
Lördagen den 22 maj höll Ljustorp
Öppet Hus. Rökkåtan i Mjällå höll
öppet och kunde räkna ett 40-tal
besökare som fick smaka på rökta
delikatesser som lax strömming och
älghjärta.
Den 10 juni avslutades den första
rökeriutbildningen med 20 deltagarefrån hela 060-området. Utbildningen
omfattade 3 kvällar med praktisk
rökning den sista kvällen.
-Rökning av livsmedel, teori
-Konstruktion av ett rökeri, teori
-Att göra upp eld, praktisk tillämpning
-Hur man undviker att bli sjuk av
mat
-Hemma i köket, frågor och svar
-Rökning av fisk som strömming och
lax samt älghjärta
Under rökeriprocessen fick deltagarna
göra en utflykt med guide till ett närbeläget fiskevatten med en intressant
geologi i en spännande natur.
Under juli månad har byalaget
genomfört underhåll av vandringsstigar samt inoljning av våra broar över
Mjällån.
Styrelsen önskar alla medlemmar en
fortsatt fin sommar och rekreation.
Ordförande Kjell Rastberg
18

Bredsjön & Slättmons byalag
Årets självklara fest??
Sommarfest i Bredsjön för alla!
Trubadur och mat lördagen den
14/8 kl 18:30, för mer information se
annons i bladet.
Vi hälsar er alla välkomna till vår fina
badstrand i Bredsjön där vi vid möjlig
bemanning kan erbjuda glass och
dricka under soliga dagar.
För frågor samt bokning av ex byalagets bastuudde vänligen kontakta
Kent Berg på mob
070-218 80 69. Besök gärna vår
hemsida www.bredsjon.dinstudio.se
Styrelsen genom Viktoria

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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Eon körde fast
I höstas skulle Eon bygga om
kraftledningen på en sträcka
i Hamre, Ljustorp. Kabeln var
utlagd och det mesta flöt på
som tänkt. Men en dag tog en
av maskinförarna en genväg
över Valle Bergs åker där han
odlar vall. Traktorn körde
fast och lämnade halvmeterdjupa sår på en lång sträcka.
Där blir det ett problem när
första höskörden ska bärgas
om inte den skadade marken
återställs.

Utökad grusgrop ?

Sanna Grus har sökt tillstånd att få utvidga grustäkten på fastigheten Sanna 1:34
belägen mellan väg 331 och
Mjällån i Ljustorps socken.
Länsstyrelsen har krävt närmare redovisning av vilka behov
som finns att ta ut naturgrus

– Kraftbolaget tog en genväg,
körde fast och skadade min
vall, säger Valle Berg, Hamre,
Ljustorp. Dom hade inget tillstånd utan tog en genväg av
ren bekvämlighet. Men traktorn
körde fast eftersom marken var
sank. Där blev den sittande i ett
par dagar tills marken bar och
den kunde ta sig loss, berättar
Valle. Traktorföraren lovade att
skadan på åkern skulle rapporteras och att kraftbolaget skulle
återställa marken. Men jag har
inte hört ett dugg från dom. Jag
kan inte köra med jordbrukstrak-

torn för att skörda på den del där
det nu blivit ett djupt dike.

från området intill ån. Naturgrus
betraktas numera som en resurs
som inte ska utnyttjas om det
finns alternativ med krossgrus.

ån. En beskrivning av annan
verksamhet på platsen har också
bifogats. Det behandlas exempelvis matjord på samma område,
enligt ansökan. Sökandebolaget
hävdar att verksamheten inte
inverkar menligt på djur eller
växter i området. Grustäkten har
funnits sedan mitten av 1970-taKälla: st.nu
let.

Länsstyrelsen har också begärt
och fått kompletteringar av riskerna för damning, bullerproblem och vad som skulle kunna
hända om det uppstår en situation med en översvämning av

Vallodlingen är inne på andra
året nu så höskörden skulle
normalt ha blivit bra. Skadorna
måste återställas för hand och
det är ett drygt jobb. Kraftbolaget
har inte setts till sedan de bytt
ut kabeln i kraftledningen. Den
väg de skulle ha kört för jobbet
är en normal körväg i kanten på
åkern, men istället tog dom en
genväg och fastnade. Du ser ju
hur det ser ut, säger Valle när
han förevisar platsen. Källa: st.nu

Den 4 september anordnar
Timrå Naturskyddsförening en
vandring med Elisabeth Nilsson i ett
eventuellt nytt Naturreservat i Lögdö
Vildmark. Samling Affären Ljustorp
10.00. Lätt terräng ca 4 km. Både
natur och kultur. Ta med fika.
Kontaktperson:
Elisabeth Nilsson, tel 060-820 79.
Den 18 september anordnar Timrå
Naturskyddsförening en vandring
i Mjällådalen med Elisabeth Nilsson. Samling vid Ljustorps handel kl
10.00. Ta med fika.
Kontaktperson:
Elisabeth Nilsson, tel 060-820 79
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Vi är en dansförening som
håller kurser i Bugg & Foxtrot.
Samla dina vänner och anmäl
er till oss så ordnar vi en kurs i
Bygdegården.
För information ring till:
Annika 070-1470616
Helén 070-5563767

REA
50 %
på nästan allt
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt Pensionärsrabatt

Öppet:

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

Välkommen!

Boule

Hembygdsföreningen
i Ljustorp

Ljustorps banor

Detta händer under
augusti –september:

Ons kl.11
Alla välkomna
VÄLKOMMEN TILL VÅR SURSTRÖMMINGSFEST
PÅ BYGDEGÅRDEN

”slåttana”
onsdagen den 4 augusti
kl. 18.00

Fredag 27 augusti kl. 18.00

Dans till FINEZZ
PRO LJUSTORP FYLLER 65 ÅR
DET FIRAR VI FREDAG 24 SEPTEMBER
BYGDEGÅRDEN KL. 16.00
Vi serverar mat och kaffe
Underhållning och senare dans till
PRODUKTERNA
Anmälan till båda arrangemangen
Harriet Svedlund tel 82421 eller
Maj-Britt Forsström tel. 83051

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

Berättarkväll med
Olof Ulander
onsdagen den 29 september
kl. 19.00
Se kommande affischering.
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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Janne Vängman

L

Samaritiska gärningar och spekulationer om Arken

justorpsbladet tog sig i
kragen och åkte en bit utanför
sockengränsen för att titta på
folklustspelet Janne Vängman,
den sista dagen i juni.
Teatern tar plats på Janne Vängmantorpet i Risnäs. Kvällen börjar
med en invigning av den nybyggda,
fina scenen som precis blivit klar.
Föreställningen var ca 3 timmar
lång och det regnade delvis under
kvällen. Publiken satt kvar lika
troget ändå och det var en familjär
stämning.
Bakgrunden till vårt intresse för
föreställning är den att årets föreställning har hämtat en del av sin
handling från Ljustorp, nämligen
den om arken.
I den här historien har J.R Sundström som är uppvuxen i Ljustorp
tagit berättelsen med arken och placerat den i Stigsjö området istället.
J.R Sundström tog många episoder
och människor från Ljustorp och
placerade i sina Janne Vängmanböcker. J.R Sundström föddes i
Värmland med flyttade sedan till
ett torp i Brännan i Edsåker. Han
bodde i Brännan i sju år. Spåren
från Ljustorp är dels Delldén som
i böckerna framställs som en trollgubbe, medan han i verkligheten

Årets självklara fest 2010??
Sensommarfest vid Bredsjö badstrand
14/8 kl 18:30
Sommarbuffé, musikunderhållning
med trubadur,
Byalagsmedlem 200 kr inkl måltidsdryck
Icke medlem 250 kr inkl måltidsdryck
Barn upp till 10 år äter gratis inkl
dryck
Barn mellan 10-15 år 50 kr inkl dryck
OBS Endast förköp senast den 31/7
Biljetter: Ewa-Marie 070-279 20 19
Mats 845 60, Ljustorps Handel 82040,
el betala in på PG 632411-5, ange då
namn och tel.nr (ni får då biljetterna
hemskickade).
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var en man som hjälpe människor
med medicinska problem.
Även ”Anna på berget” kommer
från en verklig person i Ljustorp.
Anna bodde i verkligheten i huset
på höjden i Frötuna, alldeles under
Kamsåsen. Huset har nu stått
tomt i många år och hotas av rivning. Huset låg granne med Delldén, även om de inte var samtida.
Hon var också känd för att ställa
saker tillrätta och hjälpte framförallt många djur. Hennes specialitet var att hela sjuka grisar. Hade
man problem med oknytt kunde
man också uppsöka Anna.
Så återvänder vi till den i teatern
omtalade arken. Den sanna berättelsen om arken lyder som följer.

R

Frikyrkorörelsen fick stor framgång i Ljustorp under senare delen
av 1800-talet. I väckelsens spår
gick det bland annat rykten om
den stora kometen och hotet om en
ny syndaflod.
Inför hotet om en syndaflod tog
bonden Carl Fredrick Redman,
född 1829 i Frötuna (granne till
Anna på berget), tag i att bygga en
ark. Tanken var att rädda sig själv,
sin familj och sina trosfränder från
den hotande katastrofen. Arken
byggdes någon gång under 1880talet på näset vid Kallnäsbron över
Mjällån i Sanna. Där stod båten
länge och förstördes till de sista
resterna försvann vid vårfloden
1919.
Info. från Janne Vängmans år2005/2006

otsjö Gård blev utsedd
till Månadens Landsbygdsföretag i maj.
Det var när ett förbokat sällskap från näringslivsavdelningen på Timrå kommun
precis hade druckit kaffe i
grillkåtan, som Hans-Erik
Näslund från LRF överraskade Birgit och Torgny Ahlberg med att kliva fram och
tala om för dem att de hade
blivit utsedda till Månadens
Landsbygdsföretag.
Det överraskade paret fick
motta en blomsterkvast och
ett diplom från Camilla Ståhl

som representerade Swedbank
och en glasskulptur som kommunalrådet Ewa Lindstrand
överlämnade.
Källa: st.nu

Vy över skadat område i Ljustorpsområdet.

Kolla igenom dina äldre granskogsbestånd.
-Risk för Granbarkborreangrepp.
Vill du veta hur det ser ut i ditt område
kontakta Per Stadling SCA Skog
Tel 060- 19 39 18
Mobil 070- 229 04 55
per.stadling@sca.com

www.scaskog.com
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Potatis- och purjolöksoppa med svamp
Pris: 16 kr/port (ej inräknat svamp)
Tid: 30 min
Genom att skära potatis och purjolök smått så går den här soppan riktigt fort att laga. Har du
lite god svamp hemma så blir det extra lyxigt.
5 potatisar
2 purjolökar
2 vitlöksklyftor
Ett knippe färsk persilja
1/2 tärning grönsaksbuljong
Örtsalt

Svartpeppar
Svamp
Vitlök
Rapsolja
Salt, peppar
Foto: Johanna Ogenblad

Gör så här:
Skala och skär potatisen i bitar och lägg i en kastrull tillsammans med buljongtärningen, slå på
vatten så att det precis täcker och koka upp. Låt sedan koka på medelvärme. Skölj och strimla
purjolök och stek den mjuk tillsammans med vitlöksklyftorna i en stekpanna. När potatisen
känns mjuk, häll över löken i potatisgrytan tillsammans med grovhackad persilja. Mixa soppan
slät och späd med lite vatten till önskad konsistens. Koka upp och smaka av med örtsalt och
färskmalen svartpeppar. Fräs svampen tillsammans med finhackad vitlök i lite rapsolja, salta
och peppra efter smak. Strö sedan fräset över soppan. Servera med ett gott bröd, gärna med lite
hummus och kålsallad.

Näring:
235 kcal, ca11 % av RDI, 3 mg järn ca 20 % av RDI, 5 gram fett ca 7 % av RDI, 40 gram kolhydrater ca 13 % av
RDI, 7 gram protein ca 9 % av RDI, 185 ug folat ca 46 % av RDI

Det fantastiska brödet
0,5pkt jäst
5 dl vatten
1 dl mjölk
1 msk honung eller socker
ca 11 dl vetemjöl
ca 2 dl grahamsmjöl eller rågmjöl
Värm vatten och mjölk till 37 grader. Ta fram en bunke, smula jäst och häll över vattnet, rör
om och häll i resten av ingredienserna. Det ska bli en rätt så lös deg som du ställer i kylskåpet
över natten. (Eller över dagen så är det färdigt när du kommer hem.)
Sätt på ugnen 250 grader. Ta fram degen och häll ut den på mjölat bakbord. Knåda inte, bred
bara ut den, platta till. Dela i 8-10 ganska stora bitar och lägg på plåten. Det gör inget om de
är lite olika stora.
Grädda i ca 15 minuter. Ta ut och låt kallna utan bakduk. Gott, passar bra till soppa.
Recept: Cissi
Recepten är hämtade från naturskyddforeningen.se

Hoppas det smakar!
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Vi utför all form av tandvård.
Vårt mål är kvalitet
- vår väg är lugn
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Bröllop och andra kalas
Utdrag ur ”Bygd i förvandling” del lll

å två kontrahenter överenskommit om att genom giftermål
förena sina öden, underrättade
de föräldrar eller målsmän om
sitt beslut för att få deras medgivande, vilket fodrades för
uttagande av lysning. Om intet
hinder mötte från föräldrarnas
sida och tiden för vigseln kunde
bestämmas, samlas man en dag
till bröllopsstämma, vilken i vanliga fall hölls i flickans hem.
De båda unga och deras föräldrar sammanträffade då för att
bestämma när lysning skulle
förkunnas samt dag för vigseln.
Vidare huruvida denna skulle
ske hemma eller i kyrkan, vilka
som skulle bjudas till bröllopet
o.s.v. Vanligast var, att ett bröllop räckte i tre dagar, någon
gång även längre, men en och
annan gång endast två dagar.
Sedan detta på bröllopsstämma
var bestämt, fick den blivande
bruden och hennes närmaste
brått med att, som det kallades,
”göra åt sig själv”. Först skulle
hon ordna om sin egen utstyrsel.
Sedan skulle hon sy ett lintyg åt
vardera av sina egna och brudgummens föräldrar samt med
bandsked väva ett par strumpeband åt varje bröllopsgäst. Detta
var drygt och tidsödande arbete,
då inga maskiner av något slag
fanns, utan allt skulle utföras för
hand. I någon av de mer välsituerade gårdarna kunde kanske
finnas en bandstol att låna.
Omkring åtta dagar före bröllopet foro brudparets föräldrar omkring och bjödo de äldre.
Vardera parten bjödo sina närmaste släktingar samt övriga,
som voro bestämda på deras lott.
Den blivande brudgummen gick
omkring och bjöd ungdomen. Då
vigsel skulle ske i kyrkan och
man hade lång väg dit samlades
bröllopsgästerna jämte brudparet i sockenstugan. Bruden åtfölj-
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Bilden föreställer Disa och Hubert Skoglunds brölopp den 24 juni 1944
Bilden var månadens bild i juni 2002.
www.ulander.com/ljustorp/Bilder/Manadens_bild.html

des då av prästfrun, som var så
gott som självskriven att kläda
bruden och stå för hennes utstyrsel för vigseln. Vid sammanringningen drällde bröllopsföljet upp
och tågade, företrätt av spelmän,
till kyrkan. Framkomna dit
stannade spelemännen på trappan utanför och spelade, tills
den siste i brudföljet trätt inom
dörren. När brudparet efter vigseln gick ut ur kyrkan, spelades marsch till landsvägen, där
skjutsar för hemfärden voro ordnade. Då skulle spelmännen åka
först efter den snabbaste hästen
för att hinna först hem till gården
och ta emot med en klingande
marsch och sedan med brudpar
och gäster tåga in i bröllopsstugan. Skedde vigsel hemma i byn,
förrättades den aldrig i själva
bröllopsgården utan hos någon
närboende granne. Vägen från
bröllopsgården och dit var då
alltid kantad av nyfikna, som
ville se bruden.

Först gingo spelmän, därnäst
två av brudparets s.k. ”systrar”,
så brudparet själva, efterföljt av
prästen och dennes fru. Därefter kom brudparets föräldrar, de
äldre gästerna och sist i raden

ungdomarna. Då man efter vigseln återkom till bröllopsgården,
åts middag i ett av rummen, där
det dukats hästskobord. De äldre
intogo där sina platser. I mitten
av långbordet satt brudparet
med på ena sidan prästen och på
den andra sidan prästfrun. Därnäst deras föräldrar, männen
på ena sidan och fruarna på den
andra sidan om brudparet. Därefter kom övriga gäster. Om det
inte fanns plats vid bordet för
flera än de äldre, fick ungdomen
vänta, tills dessa ätit. Sedan blev
det deras tur.
Då middagen var avslutad, skulle
den s.k. ”begåvningen ” ske,
d.v.s. brudgåvorna skulle avlämnas. Fram på bordet ställdes en
bricka med glas, som fylldes med
olika ”våtvaror”, för att var och
en efter begåvningen skulle få
skåla med brudparet. Prästen
hade att ta emot och räkna och
på en lista skriva upp samt högt
omtala hur mycket var och en
skänkt till brudparet. Då t.ex.
kunde han säga: ”Brudparets föräldrar har i gåva till brudparet
överlämnat 10 Rikstaler banco,
en säng och sängbädd, bestående
av bolster, en Forts. sid 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
27

Bröllop och andra kalas
Utdrag ur ”Bygd i förvandling” del lll

kudde och fårskinnsfäll, en ko”
o.s.v. allt efter omständigheterna. Vid ett 3-dagarsbröllop
var det vanligaste, att de äldre
gästerna skänkte till brudparet
10 Rikstaler per par och ungdomar 3 Rikstaler vardera.

När begåvningen var slut, började dansen. Först spelades
en vals, då prästen dansade
med bruden och prästfrun med
brudgummen och därpå dansade brud och brudgum med
varandra. Om bruden bar guldkrona eller myrtenkrona, skulle
bruden av prästfrun efter den
dansen avklädas sin bruddräkt.
Därefter vidtog dansen på
allvar, tills det blev uppehåll för
kvällsvard. Sedan denna ätits
fortsatte man med dans och
lekar. Då det var slut för kvällen och man skulle gå till vila,
voro för äldre och gifta gäster,
som inte kunde komma till sina
hem, iordningställt bäddar i de
närmaste gårdarna. För ungdommar var det bäddat gemensamt i något eller några större
rum, där det ibland kunde vara
ända till ett tjugotal bäddar.
När bröllopet var slut och gästerna skulle fara hem, var och
en till sitt, utdelades av brudpar
och värdfolk gåvor till var och
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en. Brudparets föräldrar fingo
var sitt av bruden sytt lintyg
och ett par strumpeband. Alla
de övriga gästerna fingo i stället
för frukost en tredjedel av en s.k.
”smordkaka”, med smör, ost och
kött. Kvinnorna fick även en trekantig huvudduk av katlan och
ett par strumpeband. Männen
likaså ett par strumpeband och
en näsduk. Det krävdes mycken
tid och idogt arbete för att få allt
i ordning och för att få allt att gå
i lås med ett sådant bröllop, som
räckte i flera dagar med kanske
ett hundra gäster, och där det,
som bruket var, serverades mat
tre gånger dagligen - frukost,
middag och kväll. Alla rätter
tillagades av hemmaproducerade varar. Som det den tiden
fanns järnspisar, måste vidare
allt bakas och tillredas i öppen
spis. För allt som stektes eller
gräddades användes bakugnen.
Men så fanns ej heller mer än
en eller några få inom socknen,
som kunde konsten att tjänstgöra som kokerska vid kalas.
Vidare hade man styvt arbete
med att före ett bröllop fara
omkring i gårdar och låna samt
efter bröllopet återställa allt
som erfodrades, såsom bord,
sängar, stolar, glas, porslin,

skedar, knivar m.m. Av sådant
fanns i regel endast helt litet
i varje gård, varför man ofta
måste fara omkring i flera byar,
för att få ihop så det räckte. Vid
barndop var det mera sällan att
det gjordes någon större bjudning, åtminstone skeddes detta
endast hos de mera förmögna.
Däremot var det vid kyrkotagningen alltid mera högtidligt.
Då ställde man till med storartade ”kyrkogångskalas”, då värd
och gäster alltid gåvo uttryck åt
sin glädje över den, som efter
genomgånget lidande åter fått
inträda och deltaga i de gemensamma
sammankomsterna.
Efter en förlossning fick nämligen icke modern träda utom
hemmet, förrän hon av prästen
pånytt blivit intagen i församlingen. T.o.m. de familjer , som
annars knappast hade bröd för
dagen, ställde vid kyrkotagning
till med storartad bjudning.
Men gästerna hade i dylika fall
alltid med sig förning, d.v.s.
matvaror av alla de slag. Efter
ett sådant kalas fanns det ofta
mat i det hemmet för en längre
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







Hälsokost för alla!
Ring/maila och beställ
fraktfritt under 2 kg

tom 30/9

Utlämningsställen:
Coop Konsum, Timrå
Sörberge OK/Q8
Söråker OK/Q8

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!

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

Det här kanske räcker en stund?

7

3

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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STAVRE
GRUS

















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 augusti - september
Augusti
Ons 4 kl.18.00
Slåttanna
Hembygdsgården		
Hembygdsföreningen
Sön 8 kl. 11.00
Gudstjänst
Lagfors Kyrka			
Ljustorps församling

Mån 6 Stoppdatum Lj.bladet
Sön 12 kl. 11.00
Gudstjänst gammal ordning
Ljustorps Kyrka		
Ljustorps församling
Lör 18 kl. 10.00
Vandring Mjällådalen
Ljustorps Handel
Naturskyddsföreningen

Lör 14 kl. 18.30
Sommarfest
Bredsjöns badstrand
Bredsjöns Slättmon byalag
Ons 18 kl. 				
Surströmming
Prästgårdsparken		
Ljustorps församling
Sön 22 kl. 18.00
Söndagsmässa
Ljustorps Kyrka		
Ljustorps församling
Fre 27 kl. 18.00
Surströmmingsfest		
Bygdegården
PRO
Sön 29 kl. 11.00
Högmässa
Ljustorps kyrka		
Ljustorps församling
September
Lör 4 kl. 10.00
Vandring Lögdö Vildmark
Ljustorps Handel
Naturskyddsföreningen

Kom ihåg att
fotografera fina
utsiktsbilder till nästa
års
Ljustorpsalmanacka!
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Sön 19 kl. 11.00
Familjegudstjänst
Ljustorps Kyrka		
Ljustorps församling
25/26 Nästa Ljustorpsblad

Ons 29 kl. 19.00
Berättarkväll
Hembygdsgården		
Hembygdsföreningen

Regelbunden verksamhet
Tors kl. 18.45
Bilbingo
Bygdegården
Ljustorps IF
Ons kl. 11.00
Boule
Ljustorps IP
PRO

Ljustorps information
Telefonnummer
Öppettider

Ljustorp
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
Tomat-Ås			

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
070-218 80 69
070-218 80 69
060-81050

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

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
070-547 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
				
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

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
7
6
1
8
5
4
3
2
9

8
2
9
6
3
7
1
5
4

5
4
3
2
9
1
6
7
8

2
7
5
4
6
3
8
9
1

3
1
8
9
2
5
4
6
7

4
9
6
7
1
8
2
3
5

9
3
4
1
7
2
5
8
6

1
5
7
3
8
6
9
4
2

6
8
2
5
4
9
7
1
3
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Returadress:

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Ljustorps Trädgård
Ett stort tack

till alla blomstervänner i
Ljustorps soliga dalgång för
ännu en fantastisk vår på
Trädgården! Vi vill också tacka
alla som var med och arbetade
under Öppet Hus och
Hasselforsdagarna. Nu har
vi semesterstängt men i våra
växthus odlar vi blommor till
den färgglada hösten.

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
Joydancers
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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

