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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sid
Är detta vad vi
ska· utrusta oss
med i framtiden
månne?????

Sommarens gissel••.......
trodde jag i förra numret
skulle vara dessa insekter
som brukar hemsöka oss
under denna Ljuvliga års
tid som förr i världen
brukade kallas sommar...
numera är det väl regnti
den eller möjligen regn
perioden
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ALLMÄN INFORMATION
FÖRENINGENS SIDA
KOMMUN INFORMATION
INSÄ DARE
IDROTTSFÖRENINGEN
I SÄNDARE
INSÄNDARE
INSÄNDARE
AN ONS
ANNONS
INSÄNDARE / ANNONS
ANNONS / DIVERSE
INSÄNDARE
INSÄNDARE
ANNONS
BARNSIDAN
BYALAG
BYALAG
ANNONS
Ge inte upp!!!
I SÄ DARE
Det MÅSTE bara
bli bättre, eller•.•
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ALLMÄN INFORMATION
NÄSTA TIDNING
Nr5
Nr6

STOPP OCH UTSKICK

1 sept
3 nov

24 sept
26 nov

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

Medlemsavgifter för år 2000
Enskild
50:
Familj, företag,. förening
75:
Insatsmedlem betalar 100:-, vilket är en engångssumma, + 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 "emigrant" som skulle
vara intresserad så tipsa gärna.

Föreningens Postgiro

ANNONSKOSTNADER for 2000

86 11 24 - 6
INTERNET..
Ljustorps hemsida:
http://www.geocities.comlYosemite!Rapids/
6009
Tips om ändringar och länkar, hör av dig till:
Lena Liljemark, 822 22
e-mail: lovberg@algonet.se

STOPPDATUl\1! !
Är fortfarande tacksam om jag
får in ERA bidrag lagomt till
stoppdatumet.
Hanteringen blir liksom mycket
enklare då...

Pris:
HelA4
1/2 A4
1/4 A4
Radannons

exkl. moms
600:
300:
150:
25:

in kl. moms
750:
375:
187:50
31:25

ANNONSABONNEMAGSKOSTNADER
HelA4
1/2 A4
1/4 A4

2.400:
1.200:
600:
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3.000:
1.500:
750:

-_~rrn

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
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Hel A4
1/2 A4
1/4 A4

2.000:
1.000:
500:

2.500:
1.250:
625:
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ADRESSEN TILL "RED":
Marianne Persson
Björkom 3154, 860 33 BERGEFORSEN
060 - 823 23. 824 23. 070 - 54 824 99.

bjorkom@mail.bip.net
FAX 060 - 823 23 (RING FÖRE!)

SPELMANSSTÄMl\1AN PÅ BJÖRKÄNGEN ÄR GENOMFÖRD.
Den 15 juli hade vi spelmansstämma som vi lyckades placera in på den enda soliga dagen innan
översvämningarna. Familjer kunde sitta ute på bänkarna och njuta av både sol och musik. Strax
under 100-talet besökande, varav 20-talet var spelmän.
Halva dansbanan hade tagits i ansp.oåk som scen. Därifrån hördes musik på dragspel, fiol, gitarr
och nyckelharpa. Spelmän kom från Kramfors, Viksjö, Stigsjö och Sundsvall, fOrutom vi från
Ljustorp med fOrorter.
Det rådde en mysig familjär stämning både bland publik och musikanter kanske till en del bero
ende på att det här är en spelmansstämma i det lilla formatet.
Nytt fOr denna gång var en spelmansduell för två-mannalag. Tävlingen gick ut på att det lästes
upp en textsnutt från någon känd melodi.
Lagen skulle instrumentalt tala om vilken låt texten kom från m.a.o. spela låten. Det lag som fOrst
spelade rätt låt fick poängen.
.
Två lag ställde upp och tävlade. Atta frågor ställdes.
Vinnare blev lag 1, bestående av Kjell Sahlin från Kramfors på gitarr och Anders Sellergren från
Stigsjö på fiol, vilka hedras härmed.
Det känns som att vi börjat komma på rätt väg med spelmansstämmorna.
Nästa spelmansstämma kan bli på Bygdegården någon lämplig dag i februari nästa år.
Lennart Tjärnberg

Trevligt och glatt med en del saker, nten tråkigt med annat.
Exempelvis har vi tyvärr haft åtskilliga besök av tjuvaktiga
personer, när det gäller våffelstugan. Uppenbarligen av den yngre
generationen, eftersom det är godis och dricka som stulits.
Så föräldrar - - en bön, kolla era telningar på kvällar och nätter.
Bättre att dom slutar nu,
än åker fast, för nu har vi
bevakning.............
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FÖRETAGAREI !
Har ni glömt bort att dela med er av era faxnummer och E-mail adresser.
Ni kan faxa eller E-maila till Steran

Fax 060-845 80

E-mail: stefan-andersson@ebox.tninet.se

LJUSTORPS BYUTVECKLING'S STYRELSE FÖR 2000
Ordf
V ordf
Kassör
Sekr
Ledamot

"

Erland Nordström
Marianne Persson
Elvy Dahlin
Marit Abrahamsson
Björn Andersson
Bernt Laggren
Lennart Tiärnben!

82319
82323
581098
82308
82074
84048
82405

"Gratis. uppvärmning av ditt varmvatten"
Låt solen sköta jobbet!
Från april till september kan solen värma ditt vatten. För en vedeldare kan det
innebära många timmars mindre arbete. Men oavsett vilken uppvärmning som
använts innan besparas miljön från utsläpp under dessa månader.

Solvärmebidrag
Från den 1 juni i år finns ett bidrag för dig som installerar solvärme. En småhusägare
kan få maximalt 7 500 kr i bidrag till en solvärmeanläggning. Hur stort bidraget blir
beror på hur mycket energi anläggningen levererar. Ju effektivare solfångare; desto
mer pengar. För att få bidraget krävs bl a att solfångaren uppfyller vissa
kvalitetskrav och att installationen av solfångaren slutförs inom en viss tid.
Sammanlagt finns 10 miljoner kronor anslagna till solvärmebidraget i år.
Vill du veta mer? Ring till kommunens Energirådgivare Marie Blumenberg 16 3187
eller till Länsstyrelsen. Det går också bra att hämta information och
ansökning~blanketterpå Boverkets hemsida www.boverket.se.

Prispress på solfångare
En samordnad upphandling av solfångare ska få igång marknaden för den förnybara
energiformen. Det hoppas Energimyndigheten, Byggforskningsrådet och Stockholms
stad som ansvarar för projektet.
Målet är att pressa priset på tekniken. Upphandlingen gäller både system för villor
och flerfamiljshus. Mer information på http://solupphandling.bfr.se.
Vill du veta mer? Ring till kommunens Energirådgivare Marie Blumenberg 16 3187.

Energirådgivarna i Västernorrland
Energirådgivarna i Västernorrland erbjuder kostnadsfri energirådgivning till privatpersoner,
småföretag och föreningar.

RESA MOT OKÄNT MÅL...
Några bybor från Gussjö frågade hur det var med Skinnenstugan. En gubbe i min egen
ålder hade varit med när det avverkades för många år sedan, han körde skogsmaski
nen. En annan hade varit där och vinterfiskat, men stugan den var usel mindes han. Nu
hade han varit på samma plats med sina barn iör 2 år sedan, och då såg det annor
lunda ut till hans stora förvåning.
Då sa jag bara rakt ut i luften: kanske vi ska göra en utflykt mot okänt mål och höra
om det är några fler som vill gå med. Med barn och allt blev vi 16 personer. Alla blev
mycket iörtjusta i platsen och stugan också. Ett par ännu mer förtjust än andra, så till
pingst blev vi tillfrågade om vi ville ha .en friluftshelg i Skinnen. Förslaget godtogs och
när dagen var inne packade vi våra ryggsäckar, tog med oss maskburkar och fiske
spön och gav oss i väg.
På Pingstafton då grillrniddagen var avklarad, då kom den stora överraskningen, när
Anders frågade Kerstin om hon ville byta ring med honom
.
Säkert såg vi ut som fågelholkar i ansiktet, så överraskade blev vi.
Men trevligt h~de vi. Underbart vackert väder var det och fisk fick vi också. Så den
grillade vi på Pingstdagen till frukost.
Det kan inte ha varit en bättre helg.
Ella

FISKEN DAG
Vilken trvlig dag, vädrets makter var med oss, (så här med "facit" i hand har vi haft
tur med vädret, iör att alla arr. har lyckat passa in utanför regntiden)
Bra underhållning, suverän skulptör, diverse tävlingsmoment och för att inte glömma
det stora båtracet. Vilket plitande med· dessa båtar, hoppas att alla seglade in i hamn så
att inga förlisningar skedde och att nya båtar måste byggas.
Alla vinster delades ut på plats. Lyckades vinna ~ vinst, gissa vad? Jo en f i s k.
I keramik. En fin rackare gjord av Vivianne Nyman.
Vilket jobb som är nerlagt för en dags arrangemang.
Tack alla "jobbare" för en jättetrevlig familjedag.
Rekomenderas till Er som missat detta, kom nästa år, och vad vet man, det kanske blir
just Du som seglar fortast i å-racet och för stoltsera som ett-års mästare i båt-race!!
Det är vinstpengar oc1{Så!!
Det blev tyvärr inte jag i år heller, men jag ger inte upp, jag lyckas kanske klå er nästa
o
ar..

Marianne
KÖPES:
2 st koppladejOlIster 10 x 12 (går med 10x13,
llxl2 el llxl3) gärna gamla, 1 eI2-glas.
Dubbeldörr 16 x 21 el18 x 21, oisolerad
Ytterdörr 10 x 21, behöver inte vara isolerad.
M arialllle 823 23, 824 23

SMART STICKFÖRVARING
Ta en vanlig plastficka med öppning i
överkant. Sy lodräta maskinsömmar med
ett par cm mellanrum. Sätt i stickorna
och förvara den i pärmen där du har

:Hemma - matelier wufer liöstomgången , 2000
9l-faget : rr'is. 8/81([. 19.00 motSöders fJ3'1( ,
Lön!. 12/81([. 14.00 mot g{jU1U1Ufå 1'1( ,
Lönf. 16/91([. 14.00 motSöråkgrs 1!f .
1'-15:
rr'is. 5/91([.19.00 motSöröje 1!f.
p-12/13 : Samnuuufrag den 23/91([. 10.00, tre matelier .
P-lO: Samt1Ul1Ufrag den 26/8 I([. 10.00, tre matclier.
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Barnen liar fått en ~en Cek
hörna på 9Täsmattan 6retlvid
speaker - 6åset md 9U1I90T
ocli sandlåda •
om Lotifesten den 1/7

på BjörkärJ9en

Denna ny-gamCa. premiär på Cott
festen bCev en ryckad tiCfstiiCfml19'
Mycket foCk kom trots att LiCfa VM
pek av stapeCn i Matfors , dit affa 6arn
famiger for.
Bra dansorkester ( Per Lund9rellS )
och cfumsen att vinna högsta vinsten) pCus
bra väder gjonfe nog att Ljustorpama gav
s~ ut i cfen gumma ]ufikvä1Ien .
Högsta vinsten pek tiC( Karin &
Roger ]ofuutsson.
Arufra vinsten pek tilIAnette &

Henry Heiniö.
'rm§e vinsten gick tilI ett heCt gärl9
som köpte en Cott tiCfsamm.atlS i sista
minuten på BjörkärJ9en.

De underiordiska

En klar och kylig septemberdag 1924 befann jag mig vid en sjö,
i den lovliga avsikten att fiska såväl i sjön som i de skogsbäckar, som
strömmade in i sjön.
Med fiske blev det si och så med, det är egentligen icke heller därom jag nu
ämnar berätta, utan om en högst sällsam tilldragelse jag fick uppleva under
denna fisketur.
I mitt sällskap hade jag två medelålders män, Nils och Alfred, två vana
skogsarbetare, som väl kände till trakten, ordkarga och inbundna, riktiga typer
för skogsbor.
Som sjön låg en dryg mil avlägsen från nännaste bygd, måste vi vid nattens
inbrott taga vårt nattkvarter i en koja, som om vintern användes av
timmerhuggare.
Här gjorde det så bekvämt som möjligt för oss. Från vedtraven utanför
koj väggen togo vi ett par fång och snart sprakade en munter brasa på eldstaden,
vid vilken mima kamrater tillredde kvällsvarden.
Den behagliga värme, som spreds av brasan gjorde oss snart dåsiga, varför vi
sedan vår enkla måltid var intagen, tillredde våra sovläger på britsarna.
Vid min sida vilade Nils, och längst uppe vid väggen låg Alfred. På de jämna
snarkningarna kunde jag snart höra, att Alfred insomnat.
Jag däremot kände mig icke allas sömnig, och efter vad jag sedan erfor, hade
Nils även haft svårt för att insomna.
Den hårda bädden i förening med det ovana i omgivningen gjorde, att jag, fastän
klockan torde varit framemot Il, ännu icke fått en blund i mina ögon.
Då hör jag plötsligt ett ljud, som kommer mig att spritta till. Utanför kojan
hördes ljud av tunga steg. Det är tydligen en vandrare, som i den sena kvällen
ämnar taga in i kojan, tänkte jag för mig själv, då fotstegen hördes komma allt
närmare vår tillfälliga bostad.
Denna min förmodan övergick till visshet, då jag hörde, huru den ankommande
personen började röra om i vedtraven utanför dörren, liksom ämnade han taga
ett fång med sig i detsamma han trädde in.
Strax därpå hörde jag, huru en vedkubbe kastades från traven ned i marken och
omedelbart därpå hördes någon börja klyva sönder den till ved.
Då stötte jag Nils i sidan för att väcka honom och yttrade:
- Vi får främmande.
Nils, som också hela tiden liksom jag legat vaken och gjort samma iakttagelse
som jag, svarade helt lugnt och sävligt:
- De där kommer nog inte in.
Så snart vi började tala, upphörde med ens bullret där ute.

Vad menar ni med det? Frågade jag förvånad samt steg upp och tittade
ut genom dön"en.
Natten var månljus, och på tämligeil långt håll skulle jag därför kunna skönja
mänskliga varelser, om sådana funnits utanför kojan, men inga sådana kunde jag
upptäcka.
Vedtraven befann sig i samma skick, som vi lämnade den, och våra fiskedon och
yxor, vilka vi kvarlämnat ute på backen, syntes ej ha bliva rörda.
Ytterligt häpen över det gåtfulla, jag varit vittne till, frågade jag Nils, vad detta
kunde betyda.
På sitt vanliga trygga sätt yttrade han då:
- Dä va de underjordiska.
Nog hade jag i min ungdom och även någon gång sedan hört skrockfulla
personer berätta om sådana andeväsen, men, skeptiskt anlagd som jag alltid
varit, har jag aldrig kunnat sätta någon tro till dylika fantasifoster utan alltid
förlöjligat dem. Nu hade jag fått erfara något, som så när hade kommit mina
tvivel att vackla.
Rädd var jag icke, men kalla kårar gingo efter ryggraden, när jag åter lade mig
på laven.
Hade jag förut under kvällen haft svårt att insomna, så blev det, efter vad jag
nyss upplevat, ännu mera omöjligt nu.
Jag sökte i det längsta inbilla mig att det var varelser av kött och blod, som velat
driva gäck med oss och sedan njuta av vår lättrogenhet, men å andra sidan fanns
det mycket, som på motsatsen. Hjärnan arbetade febrilt för att finna en förnuftig
lösning på gåtan, men förgäves.
Omsider slmmade jag dock in.
Fram emot två- tiden på morgonen vaknade jag åter vid dånet av fallande träd.
Det klack till inom mig, och jag satte mig hastigt upp för att lyssna och iakttaga.
Vad jag nu fick höra, kom nära nog håret att resa sig på mitt huvud.
Trakten omkring kojan var nästan alldeles kalhuggen genom en för flera år
sedan på stället bedriven skogsavverkning. Endast några enstaka, smärre träd
kvarstod här och där.
Icke desto mindre hördes nu i kojans omedelbara närhet en hop varelser var
sysselsatta med att fålla ned stora träd och kvista av dem liksom de arbetat med
timmerhuggning.
Under de kanske tio minuter jag satt upprätt på britsen och lyssnade, hörde jag
minst ett dussin stora träd med brak och dån falla till marken; och jag fruktade
att något av dessa skulle falla på kojan och krossa den.
I den kyliga luften klingade huggen taktmässigt och regelbundet, som vana
skogshuggare hanterat yxor. Nu var jag icke längre oviss om, vad jag hörde var
ett verk av varelser av helt annan natur än de mänskliga.
Jag kan knappast beskriva mitt sinnes tillstånd, under det jag satt och lyssnade
till det märkliga arbetet, som osynliga händer utförde där utanför.
Jag var på det högsta uppskakad. Hjärtat bultade, som om det ämnade spränga
bröstet, och jag kände mig ömsom kall som is, ömsom het så att jag svettades.
Det var omöjligt att känna sig lugn, fastän jag i mitt sällskap hade tvänne
präktiga handfasta karlar med var sitt goda gevär.

Till sist kunde jag ej styra mig, utan jag knuffade till mina kamrater och frågade:
- Hör ni något?
- Jo vi hör, svarade båda på en gång.
- Vad i Jesu namn är på fårde? Utropade jag.
- Ja, dä, ä, de underjordiska, svarade N ils.
Nu blev det plötsligen alldeles tyst där ute. Mina följeslagare stego nu upp, och
vi gingo alla tre ut på kojbacken för att speja, men ingenting ovanligt kunde vi
märka.
Då vi åter kommit in, lade vi mera ved på elden och lutade oss åter på britsarna,
men ingen av oss kunde somna.
Jag började nu utfråga de båda männen, om vad de visste om de varelser, som vi
fått göra bekantskap med, men ingen av dem ville gärna ge något besked.
Omsider lossade dock Nils tungas band, och nu fick jag höra vad den tystlåtne
mannen kanske aldrig förr yppat för någon främling.
Det var de mest vidunderliga berättelser om vittran, skogsrået, sjörået m.fl.
andra mystiska makter, som tillsammans med oss, fastän i osynliga gestalter,
bebo denna sundfulla jord.
Fram emot morgonen insomnade jag äntligen och njöt några timmars sömn, full
av drömmar om spöken och allt möjligt otyg.
Innan vi lämnade stället på morgonen, gjorde vi en rond omkring fältet, som
utgjorde skådeplatsen för nattens tilldragelse, men icke ens en buske, än mindre
något träd var rört.
Icke det ringaste spår av att mänskliga väsenden där haft något som helst arbete
för sig under natten stod att upptäcka.
Osökt kom jag då att erinra mig ett mycket bekant uttryck, som tillskrives lord
Byron: Det finnes mycket mellan himmel och jord, som människorna ej kunna
begripa,
Passionerad fiskare, som jag är, har jag ensam under en följd av år brukat
besöka snart sahrt alla fiskevatten i min hemtrakt.
Härunder har det mer än en gång hänt, att jag då nattens mörker överraskat mig,
tagit härbärge i bristfälliga kojor, som under vintern bebotts av skogsarbetare.
Dock har jag aldrig förr än under den nu skildrade natten störts av vad
norrlänningarna kallar "oknytt".
Men efter mina upplevelser i kojan vid sjön, har jag alldeles förlorat lusten att
tillbringa nätterna ensam i skogen.

Denna berättelse är tagen ur ett häfte som heter: Berättelser och brev från bygden, av Tobias
år 1924

Stefan Andersson
Bredsjön

--l Axplock från "kärringråd ror hem och hälsa"
I

VÄXTER
Bladlöss

J:,agcrrCHSHiHP
50 - 70%

rabatt

på kläder och skor

Välkommen in!
Glöm ej!!!
Inlämningsställe för kemtvätt

Pensionärsrabatt
Öppet:
vardagar 10 - 18

lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47 * Tel & Fax 58 0780

'" Grönsåpa
- vattna med grönsåpa med
jämna mellanrum, såpan ger visst växterna nä
I ring på kuppen
'" Persilja
- koka upp ett par knippor per
silja i en halv liter vatten och spreja bladen med
avkoket. Behandlingen kan behöva upprepas
'" Myror!
- låt krukorna stå bredvid
stacken några dagar så äter myrorna upp lös
sen!!
'

Försäljningsknep
Dammsugaragenten kommer till en gård på
landet, tömmer ut en stor damm påse på golvet
och säger:
- Jag lovar att äta upp vartenda dammkorn som
min dammsugare inte tar bort.
- Då ska jag gå och hämta en sked, svarar bond
moran.
- En sked?
- Ja, för vi får inte elektrisk ström förrän till
hösten.

GOLV TILL BRA PRISERI
~n"&If'~R'~

~~.:4Y~~··: ::."..?~

Alla typer av golvmaterial:
Linoleum
Plast
Textil
Trägolv
Cork-O-Plast
Våtrumsväggar

Golvslipning utföres
Uthyrning av golvslip
Gångmattor
Balkong/altanmattor

Givetvis hjälper vi till med inläggningen!
Hör med oss om offert!
Terminalvägen 6, 861 36 TIMRÅ
Tel. 575088,010-333 91 84, Fax 57 31 60

Öppet månd - fred 9.30 - 18.00

o

-

-

Med önskan om en glad och
solig @-höst 2000
Regnig sommar?
Det kan ingen göra något åt, men var förutseende
inför hösten och anmäl Dig till någon av våra
studiecirklar.
Förutom att känna glädje över att lära något nytt,
kan "solen lysa" i form av värme och gemenskap
tillsammans med andra.
Några av våra cirklar inför hösten:
* Data, AHa nivåer, Vet Du vad bredband är?
Lokal: Timrå Bibliotek
* Språk, samla 8 deltagare och läs i Lj ustorp
* Hantverk, träslöjd, knivslöjd, keramik mm
* Släktforskning, musik, läs och res, lär om svamp,
sy dockor mm
Vi har toO-tals ämnen, men vill gärna ha förslag
och önskemål från Dig.
Vad Du än har på hjärtat ange detta så ring mig,

Elsie Dahl
ABF Sundsvallsorten, Köpmangatan 18 A, TIMRÅ

Tel: 060 - 58 04 66, fax 060-57 2543

':'
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jlnitas 1fundvård
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Trimning, klippning
och tillbehör och godis
Hund, katt, gnagare, fågel och fisk
Prisex.
Ren Pellets, Svenskt foder för gnagare, 25:-/kg
alt. 5 kg = 100:
Undulatfröblandning 24:-/kg
Papegojpellets 1/2 kg = 45:
Papegojblandning 40:-/kg
Lite fiskfoder, Tubefix, Mygglarver ex
:'

Hund/oder
Sportsman's Pride, amerikanskt helfoder 18 kg,
från 305:

Katt/oder
Golden Blend 6,3 kg, 215:-, veterinärkvalitet
Även andra amerikanska sorter

SIlampo
Cardinal serien + andra sorter
NYHET: mycket effektivt insektmedel
för hund och katt
Öppettider: AHa dagar 13.00 - 19.00
Telefontid: Från kl. 11.00
Duvvägen 3, 861 34 Timrå

Glöm inte bort att det
går a!t ~ätt~ ~n rad~nnonser
om DI VIII salja "smasaker"
Under "LOI)pis"
Och NI, glöm inte att detta
blad faktiskt går ut lite
överallt i kommunen vid
vissa tillfällen, så era
annonser syns faktiskt även
utanför Ljustorp.

Våren är h-ä-r--~------~---'IHe-m-å-.g-g-!-!--EY""',,' ~1
När b'örkarna står så vackert gröna
J..
..'
och dagarna ar varma och skona,
när murklorna är skrynklade och klara,
då vill jag i naturen vara.
Med metspö och en korg på min arm,
kanske sitta en stund på en sten som är

..säljes, ev. hemkörning
kan ordnas om så
önskas.

varm.
-----\Och njuta av liljekonvalj, doft och fågel
Marlelle Eriksson
kvitter och öringen som i bäcken spritter.
Vill ni vara med och
181166
I.H.
skriva i bladet kan ni

L,--

även faxa till mig eller
maila.

~ DAGENS ROS.

Faxell är 060-82323

g

g Tilldelas Björn och ~
tJ
Inger Andersson, t1
g som alltid ställer upp. J

men slå en signal först
Mail adressen är:

bjorkom@mail. bip.llet
'--r-N-ä-r-d-en-m-Ia-m-yg-g-a-n-k-om""'"---'

~ Vilken ~örening det än ~

manne vara.
11
~ Tack för att NI finns! ~

hem efter sin första flygtur

D

frågade mamman:
- Hur gick det?
- Bara bra, alla klappade

lP

,.,

t1

t1

_h_än_d_er_na_.
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potatis och broccoli

~

+ mycket annat
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ODLING GOD
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öppet 10 - 17 alla dagar
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tel 060 - 840 48
070 - 67 777 63
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Släcker törsten
Tips tör ""varma"" dagar•.•
Ta en tom saftflaska eller dunk i plast och fyll
den till hälften med vatten. Så lägger du den i
fr)'sen, gärna lite snett.
När vattnet har frusit häll på saft, eller vad
man vill ha med sig att dricka. Ett enkelt sätt
att få kall dricka hela dagen utan kylklampar
eller Iq'lbag.

.

)J
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RÖDA KORSET
'II
~
BLOMSTERFONDEN ~

Ett STORT tack..
till Sandströms Snickeri som
sponsrade laxen till Fiskens Dag.
Turistgruppell

l.

tr,f"'D

~r
I
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Självplockning eterneller

Kenneth

~------------.....,

[I Tunbodarnas tkologiska ]I
[.
Odling
j)
II'if.~

ÖNSKAS HYRA!!
Torp eller sommarstuga

tltJl1tJl1tJtJtJl1tJtJfJtJl1ll

Första stora händelsen i
Skinnenstugan???

r~~
Förlovning mellan Anders och Kerstin
hpvittn~rp F,II~

Ilch

RIlJ~nrl

-

Talare:
heil Grip, Yrän:)ta (4-6/B)
lIrne ~elander, Timril (11-13/B)
Fredag 4/8 19.00
Lördag 5/8 19.00 *
Söndag 6/8 11.00 18.00

Fredag 11/819.00
Lördag 12/8 19.00 **
Söndag 13/8 11.00

* ev Grillafton efter mötet

** Servering efter mötet
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Lågprisbutik för smådjur och akvariefisk
Bölevägen Sörberge Centrum * Te1.570091
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AXESS .!
NUTRA NUGGETS
III
ROYALCANIN
ROBUR ~
'E LONESTAR
EUKANUBA
t)
c PRECEPT
KLASS HUNDFODER ;
a.
~
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väta

J:
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Öppet
vardagar 12.00 - 18.00

)(

~

Några bidrag till dig som vill ut
veckla och förbättra dina
"engelska språkkunskaper."

* Are yuo sharking?
(hajar du?)

* Don't overdrive!
(överdriv inte!)

* If is on drunk serious
(det är på fullt alvar)

* Belt yuo for devil
(skärp dig för f-n)

* Iron ways too!
Oiirnvägar också!)

* Seventeen too!
(sjutton också!)

* If was a clean pleasure
(det var ett rent nöje)

* Shoot around yuorself!
(sköt om dig!)

-

""""""""""""""""'"
'-~
"
~
Efter 35 års jobb och slit har jag nu tagit pension. många barn har blivit utspisade
, av mig på Ala skolas bespisning. Jag har alltid känt lite extra för eleverna från
,
'- Ljustorp, eftersom jag är född och uppvuxen i Edsta. Ni skall veta att det finns
'
'
'- otroligt fin ungdom här. Jag kommer nu att vistas mesta tiden i sommartorpet
'Eriksro eller på golfbanan i Timrå. Kom gärna och hälsa på.
"

~

Första helgen jag var ledig och nypensionär föreslog jag min bror Hasse och hans
'- käre Vivian en promenad till Fäbodsjön. Jag blev riktigt nostalgisk att gå gamla
'- iåbodvägen som jag hade gått som barn. Tack Hasse och David för allt jobb Ni lagt
'- ner. Röjt och skyltat. Och tack Ni bönder som lät dem göra det. Hur många Ljus'- torpsbor har promenerat dit? Gör det. Det är en upplevelse, jag lovar.
, Att sen komma fram till Fäbodvallen är för en utsocknes rena drömmen. Så bra
~ David att Du håller vallen öppen för oss som promenerar och fiskar. Jag frågar
'- mig, hur skulle detta sett ut om inte Du hållit ordning där?
'- Midsommardagen gick vi på en vandring i skogen och hamnade i Skinnenstugan.
'-Jag känner ej till vem och vilka som fixat och gjort så fint där, men Ni är värda en
'- eloge för ert arbete. Helt fantastiskt. Besök även denna fina plats.

'~

Det känns härligt att få bo här på sommrarna. Ingen avundsjuka, och bara
'-trevliga människor som unnar varandra allt.

~Kramar till alla Ljustorpare från nyblivna pensionären

'-Maja Forss

'''-''-''-''''''
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Greta till sin bästa vännina:
- Jag har gått ner 15 kilo.
- Hur bar du dig åt?
- Jag hittade en liten ratt på vågen.

Den gamla trådrullen låg på soptippen
och suckade:
- Förr i tiden var det full rulle, men nu

Två svenska sköterskor kom till Östafrika i hjälpverk
samheten.
Deras första uppdrag blev att köra läkemedel till en kli
nik i bushen. De var ovana vid jeepen och efter en mil
stannade denna med rykande bakaxel.
Samtidigt kom ur djungeln två vildar med spjut fram.
Situationen tycktes mycket kritisk.
En av vildarna kom fram, tittade på jeepen och sa:

Med de nya Drive In-Bankomaterna kommer du som kund att kunna ta ut pengar utan
att lämna bilen. Instruktioner. för de nya bankomaterna följer nedan.
Vänligen läs de instruktioner som passar till ditt kön, och memorera dem till fOrsta gången du ska
använda automaten.
INSTRUKTIONER FÖR MÄN:
1. Kör fram till Bankomaten
2. Rulla ner fOnstret
3. Sätt in kort och knappa in din PIN-kod
4. Skriv in det önskade beloppet
5. Tag kortet, pengarna och kvittot
7. Kör
INSTRUKTIONER FÖR KVINNOR:
1. Kör fram till Bankomaten
2. Backa så att sidorutan kommer närmare Bankomaten
3. Starta motorn igen!
4. Rulla ner fOnstret
5. Leta fram din handväska och töm ut innehållet på passagerarsätet för att hitta kortet
6. Leta efter ditt smink och Imntrollera makeupen i spegeln
7. Försök att stoppa in kortet i Bankomaten.
8. Öppna bildörren för att komma lite närmare
9. Sätt in kortet
10. Vänd kortet riktigt
11. Leta rätt på kalendern i din handväska och läs PIN-koden, som du har skrivit på omslaget
12. Knappa in PIN-koden
13. Tryck på "FEL" och skriv den korrekta PIN-koden
14. Skriv in önskat belopp
15. Kolla makeupen i spegeln igen
16. Ta pengarna och kvittot
17. Töm handväskan igen för att hitta din plånbok, stoppa ner pengarna i den
18. Stoppa kvittot längst bak i checkhäftet
19. Kolla makeupen igen
20. Kör två meter framåt
21. Backa tillbaka till Bankomaten
22. Tag kortet
23. Töm väskan, hitta kortfodralet och stoppa ner kortet i det
24. Kontrollera din makeup
25. Starta motorn igen! Och kör bort från Bankomaten
26. Kör några kilometer
27. Släpp nu upp handbromsen

,------

~~
Fritidsgården! !

Börjar för terminen fredagen den 8 september
"Frivilliga" föräldrar!!!!
Jag efterlyser fortfarande ERA e-mail-adresser. Mailamig så fort som möjligt. Info påväg
bjorkom@mail.bip.net

I Marianne Persson

kassör

823 23

Anneli Engman, ordf.
Anna-Karin Wallqren. sekr

I
I

alltidL

820 95
831 55

.
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(RAMGUBBErt ]
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Ramverksta'n Hässjö k:a

Inramningar 300/0 rabatt
Littografier, original av

jöran nyberg
Öppet:
måndag'- fredag 12- 19
lördag 10 - 13

Tel 060 - 430 20
RödaKorset's
SURSTRÖMMINGSDANS
MUSIK: MED WIND

TACK!!
Inger och Björn Andersson
som skänkte stocken till Fiske
gumman, sonl skulpterades
under Fiskens Dag.
Tllristgrllppel1

LJUSTORPSBYGDEGARD
Lördag 19 Augusti kl. 19.00
Vi serverar surströmming, sill, ortens
färskpotatis, hembakat tunnbröd, dryck, kaffe och
kaka.

Mat + dans: 130 kr
ANMÄLAN:
Birgit
830 37
Lillian
830 15

MODEVISNING:
Måndag 18 september
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& Vill Du gå ner i vikt eller bara må
!t bättre?
~

~

t~

Här finns produkter som kan fylla Dina
~
~
~ behov.

!t
!t

R

i:

!t Ring för information
!t Marianne Persson, fristående

!t
~
f!t

~ Har själv blivit av med en hel del onödig. kilon och mår bättre än någonsin.

~ Herbalife-distributör
1060-823 23, 824 23, 070-54 824 99

m.

II.I---+--....r - i - - + - - + _ - I

- Vad är er ko värd?
- Kommer ni från taxeringsnämnden
eller har ni kört över den?

- Robert, kan jag få en cigarett av
--+--+--I--.....f:.5lW';:Qf--+--lldig?
- Jag trodde du hade slutat?
--+--1---1---11
- Nja, jag är bara i första stadiet
r----1'1 ännu. Jag har slutat köpa.
"'----0'1 Den

~NA
Fö~T

UTAN

SÄLL
SKAP

AMf

nye matteläraren gick runt i kJassen
och bekantade sig med eleverna. När han
kom till Emil frågade han:
- Nå hur många barn är ni i din familj?
- Vi är fem grabbar och var och en har en
syster.
- Oj, då är ni inte mindre än tio barn.
- Hur räknar magistern egentligen? Jag
har ju sagt att vi är sex.

RIKA

FI~

- Nu går du in och tvättar dig, lille
Roger, för farbror Rune har lovat
att komma hit.
- Ja, men tänk om han inte kommer

HM. DEN BOKEN VERKAR
INTE SÄRSI< I LT

SPÄNNANDE!

-
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HAT
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VÅR.
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MJÄLLÅDALENS BYALAG

'-]-~:1 vacker sommarkväll, innan det stora

"'I!llL"

regnet började, vandrade våra två
kommunalråd Jan Jennehag och Lars
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Erik Nordin tillsammans med Arnold
Thunström, Ljustorps Hembygds
förening och några representanter från byalaget, Fäbodstigen och Kyrkstigen från Rönnmyrdalensvägen till
Tunbodarna. Arnold berättade fängslande om fäbodlivet, fångstgroparna och mycket annat spännande som
finns att förtälja.

=

En anslagstavla har satts upp vid Petter Norbergstorpet med bilder från hur det såg ut förr i tiden på torpet.
Där finns även ett foto av Petter Norberg sjäv, som Petter Norbergs 83-åriga dotter har skänkt till
Hembygdsföreningen.
Rastplatsen efter väg 331 vid nedfarten till Petter Norbergs bron har blivit mycket populär. Det är dagligen
många som stannar till och fikar där och flera har lämnat efter sig hälsningar till byalaget och tackat för den
fina platsen.
En vägskylt till Gällviksbron har också satts upp vid Hallerdals.
Förarbetena till den tredje bron har påbörjats. Brokaren tillverkas på Västanå av 2 man från Härnösand.
Röjning av stigar från Västanå ner till gränsen kommer att påbörjas till hösten.

Bernt
~

~

~

FORTSATT

TREVLIG

~

SOMMAR
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SKINNEN

]

Vid Skinnen har det varit flitigt
knåpande. Ett lO-tal gånger har 4 - 5

~~~!!!!!~!!!!!~~~~~IT!!!!!~~n!!11~~~~~~1!!1J!!

:'gubar" träffats och gjort enormt fina
msatser.
Den s.k. stallbyggnaden har timmrats upp, taket lagts på, golv lagts in, fönster sitter på plats och en
mellanvägg är fn provisoriskt uppsatt. För ena delen fungerar som vedbod, där redan en hel del ved
finns färdig.
Nu är det mest bara dörrar som fattas.
Dom har röjt, städat och eldat skriip. (tur att det regnat va?)
Inte nog med det, utan dom har även fixat till en ny brokvist på "storstugan"
Dom är lite blygsamma våra "Skinnen-gubar" men jag presenterar dom ändå:
Leif Forslund, Knut Hamlund, Runo Dahlin, Ossian Eriksson och Hasse VikselI

=

.

Hedras bör dom för ett enastående ideellt arbete.
Marianne
ö1;;;;..
~
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"""""""'Den417,-detvarst"""""""'ormute,t-rotsdett-a
••
samlades ca 15 personer för att ta en promenad
FUSKBACKENS BYALAG
över alla gamla torpställen, med Arnold
Thunström i täten. På grund av blåsvädret kunde
vi inte sitta ute i naturen och fika våran
medhavda matsäck, utan blev inbjuden på Leif och Gullvis inglasade altan (tack för det), där
passade vi på att titta på gamla foton som Arnold hade med sig. En trevlig promenad blev det trots
vädret.
Torsdagen den 20 juni kommer att gå till historien för vår del, för då gick hängbron över
Nylandsforsen sönder i vattenmassorna. Länken till Lövbergsåsen är för ett tag framöver bruten.
Fisketävlingen som vi brukar ha i Nyland sker när vattennivån återgått till det normala, se
affischering på "Torget" iFuske.
Fuskbäckens byalag är med på byakampen, placering meddelas i nästa nummer

Ar

*
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SImon
Vi fortsätter att jobba med badplatsen. Omklädningsrum och dass är fårdiga,
endast målning återstår. Nya bryggor snickras just nu ihop. De kommer att
placeras som ett 'OU" ut från stranden och en brygga ska förankras längre ut i
sjön.
För övrigt väntar vi nu på att värmen ska komma så att badtemperaturen blir lite
behagligare !!
Byföreningen önskar alla en riktigt skön och solig sommar! !

Alternativ tUI skapelseberättelsen!
tidningen Dagen finns en avdelning kallad Bileams åsna. Där har vi läst en sorts skapelseberättelse som vi gärna
citerar.
"Och Gud skapade åsnan och sa: - Du ska vara åsna, arbeta hela dagen från soluppgång till solnedgång och bära
tunga lass på din rygg. Du ska äta gräs och vara ointelligent. Du ska leva i 50 år. Och åsnan svarade: - Att leva så i 50 .
år är alltför länge. Var snäll och låt mig bara leva i 20 år. Och så blev det.
Och Gud skapade hunden och sa: - Du ska vara hund, vaka över människans bostad och vara hans bästa vän. Du
ska äta människans matrester och leva i 25 år. Och hunden svarade: - Herre, att leva som hund i 25 år är alltför länge.
Var snäll och låt mig bara leva i tio år. Och så blev det.
Och Gud skapade apan och sa: - Du ska svinga dig från träd till träd och verka vara idiot. Du ska vara rolig och du~
ska leva i 20 år. Och apan svarade: - Herre, att leva i 20 år som en clown är alltför länge. Herre, var snäll och ge mig .
bara tio år. Och så blev det.
Och till slut skapade Gud människan och sa: - Du är människa, den enda förnuftiga varelsen som vandrar på jor-.
den. Du ska använda din intelligens till att ha herraväldet över skapelsen. Du kommer att härska över jorden och leva'
i 20 år. Och människan svarade: - Herre, att vara människa i bara 20 år är alltför lite. Herre, var snäll och ge mig de
30 år som åsnan inte ville ha, de femton år som hunden inte ville ha och de tio år som apan inte ville ha. Och så blev
det.
Och Gud skapade människan att leva i 20 år som människa, sedan gifta sig och leva 30 år som en åsna, arbeta och
bära tunga bördor. Sedan får hon barn och lever som hund i 25 år, vaktar huset och äter resterna barnen lämnat i kyl
skåpet. Till sist på ålderns höst, lever hon tio år som en apa och agerar som en idiot för att roa sina barnbarn."

SÖKES!

Sommarens häftigaste??
Gillar Ni att dansa?
Missa då inte denna superchans....
Buss varje danskväll till Åsen, Liden!!
Start i Stavreviken kl. 19.45, över
Stavre, sen genom Ljustorp.
170 kr tur och retur inkl. inträde.
Kan det bli bättre?
Ring och boka!
Sista danskvällen blir
lördagen 19 augusti..

Finns du, som har lust att dela resan till
Timrå nån gång i veckan, ror gemensamma
ärenden och sällskap.
Har själv inte tillgång till bil och tycker att
det vore roligt att finna en bekantskap för
dessa ärenden.
Kostnaden delas naturligtvis.
Agneta Christensen
Åsäng
83102

S a"l·ges.,

Hör med Lage!
Sjöströms Åkeri i Lagfors
.Lage Sjöström
060 - 810 25
070 - 3257690

Gjutjärnskamin, nästan oanvänd.
Kockums med en platta.
Agneta
83102

GÅVA till Skinnenstugan

I

Ett varmt Tack till de anonyma givarna till I
två fina naturtavlor, som placerats i stugan. I

lL:i

Ljustorps Byutveckling

~.~"?,""'"!-"':p.J

Distributionslista för Ljustorps-bladet
Vet Ili med er att ni blivit utan något nr. av tidningen, ring eran "utkörare" enlnedan.
Slättmon, Västansjön, Bredsjön,
Lagfors bruksgatan, Lagfors

Stefan Andersson

84580

Lagfors (inkl ÅS & P-hemmet),
Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Jällvik, Mellberg

Lennart Tjärnberg

82405

Från Skäljom-korsningen, Lögdö, Ribodarna

Bosse Bjurström

83012

Prästsvedjan, Höglandsvägen, MeUberg
Kyrkberget

Evert Elfström

82311

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen,

Erland Nordström

82319

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen

Hasse Bouvin

83080

Åsäng, mot Viksjögrällsen

Börje Albertsson

84044
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I den överreklamerade Ljustorpsdalen i Medelpad rimler ett vattendrag som inte
kan bestämma sig för om det är en å eller en bäck. Det kan inte heller riktigt
bestälmna sig för vilket temperament det ska ha~ ömsom forsar det fram i långa
strömmar eller riktiga vattenfall, ömsom släpar det sig fram i långsträckta höljor
och sel. När den så småningom tröttnar rinner den ut i det av alla välkänt
fisktOlmna Indalsälvsdeltat.
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An, som den helst vill kalla sig, är risig och ful och nästan omöjlig att ta sig fram
till eller utefter. Skulle man mot förmodan lyckas ta sig fram till vattnet är
fiskarna löjligt få och små och omöjliga att fånga. Havsöringen lär leka där, harr
och bäcköring likaså. Den av konnässörer så avskydda strömgäddan påstås finnas
vid varje åböj men den enda fisk jag sett var en stensimpa som jag tömde ur ena
stöveln. Insektslivet är av den art att torrdräkt är nödvändig.
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Fiskevårdsområdet störs också aven massa väsnande bäckar och hindrande
",
tjärnar varav en del iImehåller självgoda och mot fiskekortsimlehavare överseende f,'
leende regnbågar. Bakom varje buske står en lömsk bjöm, i varje träd ligger ett
,I;'
f,'
hungrigt lodjur och överallt ser man ilskna grävlingar jaga fiskare som glömt
,
lägga koks i stövlanla. Älgars, rävars och bävrars irriterande beteende överträffas ,,'",,
blott av den snarstuckna lokalbefolkningens vilka påmimler om Tjalle Tvärvigg
,,', ,
",
med den skillnaden att de skjuter bättre. Det påfrestande och nervslitande
",
",
fågellivet orkar jag inte ens tala om.
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Inkvartering är nästan omöjlig att ordna men skulle det lyckas så betingar en fullt
utrustad stuga det hutlösa priset av 100:- per person och natt. Jag har lyckats
ordna så att man mot uppvisande av Ljustorpsbladet kan få betala 15% mer.
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Lennart H.

Kan det ligga både skoj och allvar i denna lite ovanliga
"berättelse"?
Red.
Nu har jag frusit på ishockeymatcher, svettats på fotbollsmatcher och blivit myggbiten
på fisketurer.
Vanor kan inte min man vara som andra
äkta män och aldrig ta med mig
ut?????????

SLUTA GLÖlVIMAI
På ytterdörrens insida kan man hänga en
klädnypa i ett snöre, för att hänga utgående
post, inköpslistor etc. - sådant som man annars lätt glömmer när man ska iväg.

