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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Snart bärtider..
Ska visst bli mycket av
både den ena och den
andra sorten, enl några
skogsmullar, det är bra
för nu har hallon
förrådet sinat för länge
sedan.
Men med min otur så
har väl just hallonen
torkat bort men alla
andra sorter frodas i
högan sky.. Men ni är
nog många som gillar
de andra sorterna
också (inkl mig, trots
allt) så vi får väl
hoppas att "siarna" får
rätt.
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KOLLA IN PÅ
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MISSA INTE
SURSTRÖMMINGEN I
FÖRSAMLINGSHEMMET
15 AUGUSTI 14- 19
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Skolstart,
ÄIgj akt
Jaaa, det är mycke' nu!
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ALLMÄN INFORMATION
FÖRENINGENS SIDA
INSÄNDARE
AFFÄREN
INSÄNDARE
IDROTTSFÖRENINGEN
BYGDEGÅRDSSIDAN
ANNONS
INSÄNDARE
ANNONS
INSÄNDARE
ANNONS
BOKTIPS
ANNONS
DIVERSE
ANNONS
LJUSTORPS FÖRSAMLING
ANNONS
ORDSPRÅK
BETEL
EU-PROJEKT
ANNONS
LJUSTORPS MINNEN
ANNONS / INSÄNDARE
INSÄNDARE
BYALAG
BYALAG
KALENDERN
INSÄNDARE
INSÄNDARE
INSÄNDARE
INSÄNDARE
SKOLAN
INSÄNDARE
SPORTSIDAN
FISKEN
FISKESIDAN
KONSTRUNDAN
RIKSLARM..

LJUSTORPS SOCKEN EKONOMISK FÖRENING
LENA L1LJEMARK, 860 33 BERGEFORSEN
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SNART DAGS FÖR
VÅRA TRÄDGÅRDS
ODLINGS-SKÖRD
HOPPAS NI FÅR EN BRA
UTDELNING
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ALLMÄN INFORMATION
NÄSTA TIDNING
STOPP OCH UTSKICK
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ANNONSKOSTNADER för 2005
Pris

Nr5

2 sept

24 sept

Nr6

1 nov

18 nov

Exkl. moms

I

Inkl. moms

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.

ANNONSABONNEMANGSKOSTNAD

Föreningens Postgiro

86 11 24 - 6

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

l

ANNONSABONNEMANGSKOSTNADER
FÖR LJUSTORPS FÖRENINGAR
Ink/. moms

ljustorpsbladet@ljustorp.se
OBS; nye-postadress:
ADRESSEN TILL "RED":
Marianne Persson
Björkom 130, 86033 BERGEFORSEN
FAX 060 - 823 23
060 - 823 23, 824 23, 070 - 54 824 99.
HIT SKICKAR NI ALLT NI VILL HA MED I TIDNINGEN..... J
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Bli medlem nu !
Mitt i värsta sommar
hettan så ska ett nytt
Ljustorpsblad komma
till stånd. Just nu tror
j ag att ingen av oss
egentligen vill göra nå
got annat än att bada
och slappa, om vi får
välja.
Just nu sker inte mycket
aktivt arbete i sockenfö
reningen, vi har allihopa
semester. Idrottsfåre
ningenjobbar vidare

Lena Liljemark: Ordf
Christer Nyman: V. ordf
OlofUlander: Kassör
Anna Olsson: Sekr.
Tina Tjämberg-Forslund
Suppleanter:
Asa Magnusson
Cecilia Englund

med affårsbygget och
det gläder oss oerhört
att se alla framsteg som
man gör. Att vi dessut
om i det här numret kan
presentera dom nya af
fårsinnehavarna är ännu
roligare.
Vi går från och med det
här numret ut med en
medlemskampanj till
Bygden. Vi vill dels
tacka alla våra delägare
som finns och som varje
år betalar sin
årsavgift. Vi
vill dessutom
påminna dig
som inte be
talt, eller
som betalt
får Hera år
sedan att
återigen bli
delägare eller
stödmedlem
hos oss. Vi

Sy/te
behöver er alla för att vi
ska kunna bedriva en
bra verksamhet. Vi be
höver ert stöd
Du kan välja om du vill
vara passiv medlem el
ler om du vill vara aktiv
medlem. Känner du att
du vill aktivera dig i
bygdens framtid, hör av
dig till styrelsen, så
kommer vi tacksamt att
slussa in dig i något
projekt i bygden.

"Njut av sommaren"

försäljning, skrivande,
fotografering, layout,
sättning med mera.

Vi kommer att behöva
mer hjälp framöver på
många olika sätt. Det
kan handla om allt från
redaktionsråd, annons

Du som tycker att tid
ningen är viktig och ska
finnas kvar. Hör av dig,
alla kan göra något,
även om inte alla kan

lk~2005
Enskild: 50:Familj/organisation: 75:

Enskild: 100:
Organisation: 300:
Insatsmedlemskapet är per
sonligt och betalas en gång
sen tillkommer årsavgiften
varje år.

S~en

Vi behöver hiälp med Liustorpsbladet!
Ljustorpsbladet är en av
våra viktigaste uppgifter
inom Sockenföreningen.

Föreningen skall verka för
att skapa de bästaförut
sättningar för att leva och
bo i Ljustorp

Lj ustorps sockenförening

göra allt! Vi behöver
många olika kunskaper.

Lävberg 102, 860 33 Ljustorp

Var inte rädd för dina
begränsningar, vi vill ha
ditt engagemang. Vi är
,alla glada amatörer.

Org, Nr: 76 9600-9476

Ring Lena 822 22

Tel: 822 22, PG 86 Il 24-6

sockenfärening@ljustorp,se
www.ljustorp.se/byuvecklingen
(ny hemsida kommer så småningom)

www.ljustorp.se
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Cafe och solmogna tomater
är lugnt vissa
tider, och sen
kommer det
lite folk. Gene
rellt kan man
säga att det
var mer folk i
juni. Det var
varit för
varmt i juli.
Då vill folk
bara åka och
bada, säger
Lea.
I Ås kan vi från och med i
år inte bara köpa Sveriges
godaste tomater, nu kan vi
dessutom sitta och fika
gott på hembakt bröd i en
vacker miljö.
Den 31 maj år öppnade To
mat-Ås sitt nya cafe. Det är
öppen mellan 12-20 alla dagar
utom måndagar. Här kan du
. köpa hembakt kaffebröd, goda
smörgåsar, läsk, paj och glass.
En mycket populär smörgås
är Cibata med brieost och sa
lami.

Dom som kommer hit blir över
raskade och hajjar till att det
finns ett sånt här fik i Ljustorp.
Vi har till och med haft lite be
römdheter här berättar Lea. Be
rith Bohm har varit här och fi
kat och sen har vi ju lite lokala
kändisar. Vi har haft Christer
Nyman och den nya prästen på
besök, skrattar Lea
Inne i fiket har vi våra egna
barn som hjälper till och i To
matodlingen har vi 4 sommar

jobbande ungdomar. Det är
svårare att introducera nya
till fiket, eftersom det är så
mycket krav på hygien och
hantering, säger Lea.
Tomatod
lingen
går på
som van
ligt, fast i
år måste
vi pakete
ra mer,
så han
teringen
tar mer
tid. Vi
har också
börjat
med lite
aubergine. Just nu börjar
dessutom paprikorna och chi
lipepprarna bli mogen, så att
de kommer att börja säljas.
En nyhet för i år är ju annars
svarta tomater och det är lite
kul, avslutar Lea.

Lea Hörnström berättar att
man har kört igång verksam
. heten lite försiktigt i år. Tan
ken är att det ska utvecklas
vidare, men i år har tomatod
lingen tagit all tid. -I år har
dessutom Uno jobbat borta
hela sommaren, så det har va
rit fullt upp, säger Lea. I
framtiden skulle jag gärna
vilja jobba mer med grönsaks
produkter som kommer från
vår egen odling.
Till fiket har det mest kommit
folk utanför Ljustorp. -Det är
speciellt roligt att träffa ut
flyttade Ljustorpsbor som
stannar till och fikar.
Det går lite fram och tillbaka
med folk, berättar Lea. -Det
Innehavaren Lea Hörnström tillsammans med cafegästen Magnus Isaksson

Våra nya "Sjökvistare"
Efter en lång tid av nyfi
. ken har vi äntligen fått
veta vilka dom nya affärs
idkarna i Ljustorp skall
bli. Det är tre glada ungdo
mar allihopa barnfödda
och uppväxta i Ljustorp.
Det är Niclas Andersson,
Timrå, Veronica HäggIund
(född Hären), Fagervik och
Jörgen Hären Fagervik som
tillsammans ska driva vår
nya affär på Bygdegården.
Alla tre är mycket engageran
de i att starta affären. -Det
här är någon som vi väldigt
gärna vill göra. Vi tror inte
att vi kommer att tjäna peng
ar och blir rika, utan det här
känns inspirerande just för
att det är i Ljustorp, säger
Niclas. Veronica och Jörgen
håller med och berättar att
dom inte hade varit intresse
. rade om affären legat någon
annanstans. -Det är att den
ligger just här i Ljustorp som
är så roligt, säger Veronica.
Affären och skolan är ju det
viktigaste som finns i bygden,
fyller Niclas i.
En otroligt viktig sak som vi
kommer att prioritera är en
hög servicenivå, säger Nic
las. - Ingen skall behöva vara
rädd för att fråga, vi vill hjäl
pa till med allt som vi kan. Vi
vill vara tillgängliga på så
många sätt som möjligt.
Målsättningen är att man ska
driva butiken sju dar i veck
an, fast med begränsade öp
pettider. Annars kan man
säga att det mesta fortfarande
är under förhandling både av
seende leverantörer och utse
ende i butiken. Vi vet att vi
vill ha merservice att erbjuda
i butiken, berättar Niclas. Det
kan vara systemutlämning,

Jörgen Hären, Veronica HäggIund och Niclas Andersson

bussgods, Apotek, postutläm
mngmm.
Det vi kan säga idag är att
det blir antingen en "Nära
dej" via ICA eller en
"Handlarn" butik via Axfood.
Tyvärr kommer vi inte i något
av fallen att kunna ta emot
ICA kort. Det tillåts tyvärr
inte på så små butiker.
Butiken kommer att bli 200
m2 stor, vilket är ca dubbelt
så stort som den förra affä
ren. -Vi kommer att se oss
som en kompletteringsbutik
på landet. Vad gäller sorti
ment så skall vi försöka att
vara så lyhörda som möjligt
och testa de varor som kun
derna vill ha. Sen gäller de ju
naturligtvis att varorna säl
jer. -Vi vill göra det här till
sammans med Ljustorpsbor

na, säger Veronica.
Trion satsar fullt ut, Niclas
och Jörgen har sagt upp sig
från sina fasta arbeten på
Servicegruppen där dom arbe
tar som arbetsledare respekti
ve lagerarbetare. Vi kommer
att ha det här som huvudsyss
la och skaffa oss andra bisyss
lor, säger de. Veronica som
arbetat på ICA Forsen tidiga
re jobbar just nu extra på
Papperskungen och det kom
mer hon att fortsätta med
även i framtiden.
Veronica tillägger att sen
gäller det verkligen att bybor
na också ställer upp i samma
utsträckning. Ja, säger Jör
gen ska vi prata om möjliga
problem, så är nog det enda
problemet som vi kan se om
folk inte kommer och handlar.

Friluftsmässa på Södra Berget
Den 18:e och 19:e juni
var det Friluftsmässa
på Södra berget i
Sundsvall och Ljus
torp deltog med ett
informationstält.
Cecilia Englund i Sock
enföreningen var ansva
rig får Ljustorps delta
gande och är mycket
nöjd med helgen.
-Det var en test för oss
a tt se om det här kan
vara något får Ljustorp
att satsa mer på fram
över, berättar hon. I år
presenterade vi kano
ting från Ljustorps IF,
fiske från Fiskevårds
området, lite allmän infor
mation om Ljustorp och även
vårt fantastiska friluftsdagis
och deras utflyktskåta med
barnens bäver utställning.
Vi bjöd även på tomater
ifrån Tomat-Ås, vilket verk
ligen uppskattades, berättar
Cecilia. Vi fårsökte också in
formera om dem och de ser
viceföretag som finns på or
ten. Ljustorps trädgård ställ-

de upp med ett blomsterar
rangemang som prydde vår
utställning.
Arrangemanget är ett samar
bete mellan friluftscentret på
Södra berget och sportaffä
rerna i stan. Sedan inbjuds
olika organisationen, fåretag
och orter att delta.
Det var mycket folk som strö
vade Tunt på utställningen
och tog del av vad som er

bjöds. Förutom Ljustorp
fanns det bl a Scouterna,
Hemvärnet, Vuxenskolan och
flera sportaffärer represente
rade. Förutom det kunde man
köpa både mat och fika i olika
stånd.
Cecilia Englund avslutar med
att säga att det verkligen
kändes kul att representera
och visa upp Ljustorp. - Vi
fick väldigt fin respons från
dem som besökte oss och
många plockade med sig in
formation. Det är ju viktigt
får oss själva att inse att
Ljustorp faktiskt är den vack
raste jordbruksbygden och
det vackraste friluftsområdet
i närheten av Sundsvall, sä
ger hon glatt. Jag vill också
tacka alla som hjälp till, sä
ger Cecilia
Ni som vill delta i nästa års
friluftsmässa under Ljustorps
flagg, hör av er till Cecilia
Englund.
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F 13: 20/8 Ange JF
3/9 Matfors JF
10/9 Selångers FK 93

VÄlKOM'IA
Viktig information till ansvariga för
.
. ... A-laget, flicklaget, fritidsgården och skidsektionen.
GLÖM INTE ATT LÄMNA IN AKTIVITETSBLANKETTERNA

SENAST DEN 5 augusti
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LjustoJlls IFs Min~
Gåvor som skänks tiC! denna fond går
tiC( jOreningens ungdomsverksam1ict.
När Ni vif( använda Er av denna fond
så ring tU! IF-kansfi 060 82186.
Sätt in vagntt 6eCopp på
postgiro 374020-6

J!?
.

Ljustorps IF
Mellberg 3107 86033 BERGEFORSEN

Tel. 060 821 86, 824 03,
0703400 117, 0702983184

www.svenskidrott. seNIljustorpsif
~

lj ustorpsif@telia.com
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BYGDEGÅRDS SIDAN
Sista rapporten från bygget av livsmedelsbutiken. När
tidningen den 24september kommer ut är bygget avslutat.
Efter att ha genomlidit en period av högsommarvärme har
vi nu kommit in i lite svalare väder, vilket gör att det är
behagligare att jobba.
t'ör dom som jobbat på taket har det varit tufft vissa
perioder med gassande sol, men jobbet har fortskridit som
planerat.
Hela bygget går nu in i slutfasen och under augusti är
byggandet klart helt enligt planerna. Dock återstår arbetet
med att montera in utrustning och fylla hyllorna med
varor, men det är inget som vi i bygg - laget behöver göra,
det ankommer på ägarna av butiken.
Vad gäller kostnaderna för bygget så går allt enligt
planerna, och det kan till stor del tillskrivas byggjobbarna
som varit väldigt kostnadsmedvetna.
Inga olyckor och inga sjukdagar har rapporterats vilket är
mycket glädjande, detta bidrar naturligtvis till att bygget
framskridit så som planerat.
Proj ektledare
Christer Nyman
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Ljustorps Bygdegård ek. förening
Mellberg 3107
86033 Bergeforsen
Postgiro 17 65 03 - l
BOKNINGS TELEFONER:
060 82186, 060 824 03 ,
07029 83 184
anläggning 070 34 00 117
Vaktmästare 07028 83 147
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Nu är det REA!!
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Bläckpatroner

Ilmil

från 19kr

Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

Öppet:
vardagar 10 - 18, sommarstängt lördagar
( lördagar 10 - 14 )
Köpmangatan 47
Tel & Fax 58 07 80
o

Per Uddens väg 1 TIMRA

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
ILJUSTORP
Den 18 september är det återigen Kyrkoval.
Centerpartiet är sedan länge ett parti, som värnat om landets och de egna
församlingarnas kyrkor. Alla vill vi att kyrkan skall finnas i byn, som en till
gång i glädje och sorg. Vi har också ett kulturarv att förvalta för framtida
genertioner
Låt därför din röst påverka höstens 4 val till kyrkliga uppdrag. Vi väljer
nämligen till
- kyrkomötet på nationell nivå
- det egna stiftet
- Ljustorps församling och
- Kyrkofullmäktige i Hässjö - Ljustorp - Tynderö pastorat
Har du frågor kring valet - ring 824 05. Behöver du skjuts till vallokalen 
ring då samma nummer. Vill du ha material att läsa - ring också då samma
nummer.
~
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DAGENS ROS
lit' •
lit lit'
D 1:.. .
Går till
'1:.. D
t1
Den frivilliga
t1
http://www.ulander.com/e
Fisken-personalen
Vet du vad som är på gång i
Ljustorp?
En hemsi.da som visar
kommande evenemang
i Ljustorp.

~

ljustorp

r------------,

Kunskapsbanken.
Missa inte att vara
med i årets utgåva.

!

e

lit'

lit'

- I den här sjön trivs verkligen
fisken!
- Ja, jag börjar förstå det. Jag
har suttit här i fyra timmar
. - - - - - - - - - - - - - - - - 1 utan att få ett enda napp.
Bredvid Karl på bussen
sitter en man som noga
studerar en karta.
Hustrun syrligt till sin
- Vad är det där? undrar Karl. äkta man:
- Det är en karta över Kina.
- Anton, den där
Karl funderar en stund, sen
direktören som du var
säger han:
ute med på representa
- Du, jag undrar om du inte
tion i går - han glömde
har kommit på fel buss.
sin handväska i bilen!

com

Dagen RIS
Delas ut i detta nummer.
Det tilldelas den, (dom) som inte kunde
hålla sina klåfingriga händer borta från
våffelstugan,
natten mot lördagen den 23:e juli.
Inbrottet är polisanmält och om NI övriga
kära Ljustorpsbor har sett eller hört nåt
underligt i trakten, hör gärna av er.
Jag hoppas verkligen att det inte är
personer från byn, vilket då gör en extra
besviken genom att det ska förstöras på det
enda stället i byn, som man under
sommaren kan köpa glass, käka våfflor, ta
ett fika eller bara träffas och prata.
(bortsett från Tomat-Ås förståss)
Marianne

Numrets paj

Dags för grattis som missats under
sommaren:
Våran Doris i juni och
Kommande i augusti Ingrid.
Stort NEEDLES grattis
Från oss övriga nålar.

~'

'-----

..J

lRödakorset tackar Ljustorps HandelsträdI gård för vänligt bemötande samt alla
generösa lottköpare som besökte trädgårds- .
dagen den 28/5.
Vinsterna utföll på följande nummer:

. Pajdeg:
3 dl lantvetemjö/
100 g smör el margarin
3 msk kallt vatten
Fyllning:
3 dl finriven lagrad ost
1 ask fetaosttämingar . 
75 g salami i tunna sIdvor
3 ägg
2 1/2 dl matlagningsgrädde

128, 71, 142, 120, 10, 121, 78 och 74

Garnering:_
oliver; persilja

IVinnarna har kontaktats per telefon.

1. Hacka samman kallt mat
fett med mjölet till en smulig

Ljus~orps Rödakorskets /~irgitta Olsson

8

PG 56 96 55 - 4
Tel 82364

t1
Samt dlIktiga
t1
D
sommarjobbare
t1
t1
D
DtJDtJtJtJtJtJtJtJtJtJtJtJtJtJtJ

Ring, skriv eller maila till:
Erland Nordström
823 19, 070-63 823 19,
erlandnordstrom@hotmail.

I

'RÖDA KORSET
BLOMSTERFONDEN

massa. Använd gärna mcit
beredaren. Tillsätt vattnet och
arbeta snabbt ihop till en deg.
Lägg degen att vila kallt 30
min. Tumma ut degen i en låg
pajform.
.,
2. Strö hälften av osten i paj
skalet. Varva sedan fryst spe
nat, avrunna fetaosttämingar
och salamiskivor. Strö resten
av osten ovanpå
3.. Vispa samman ägg och
grädde och häll smeten för
siktigt över ingredienserna i
pajformen.- Grädda -j 175
under ca 30 min.
.
Garnera pajen med några
svarta oliver .och persilja
eller servera detta till.
0
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Några sODlriga hälsotips:
Getingstick: lägg något svalt på, ex. en
isbit i en tunn näsduk.
Fästingar:
äter vitlök

kan avskräckas av att man

RAD!:

~

å1t

11

h1il1
0-821 64 · 070-376 70 41

Torr och irriterad hud: badda med vanlig
C-brustablett löst i vatten.
Solskador:
kylbalsam eller naturell
yoghurt. Även Aloe-Vera preparat är bra.
Förstoppning: jordgubbar kan vara bra,
för dom innehåller mycket fibrer.
Myggbett:
om betten svullnar upp kan
det funka med Clarityn (smälttablett) re
ceptfritt mot pollenallergi. Klådan kan
lindras av att badda med utspädd Tea
Tree-olja (finns i hälsokostaffärer)

Tapetsera eller måla?
Alla typer av målnings
arbeten utföres.
Vänd er nled förtroende till
ortens målare

DRICK MASSOR MED VATTEN

9

Midsol11l11ar på Hel11bygdsgården

Hembygdsföreningen
hade som vanligt ett fan
tastiskt fint midsommar
firande på Hembygds
gården vid midsommar.

midsommarstången, där
många stora och små deltog
med förtjusning. Lövber
garna spelade som vanligt
upp till dansen.

Det blev ett traditionell
midsommarfirande även i
år med sång, musik och
dans.

Det var väldigt mycket folk
vid årets midsommarfiran
de, bland annat kanske

Under ledning
av Karin Berg
fors samlade
flickorna in
blommor och
knöt kransar att
hänga i stången
och när allt var
klart, så sattes
stången upp på
plats.
Sen var det dags
för dansen kring

10

tack vare det vackra väd
ret.
Som vanligt deltog många
även i förberedelser och
planering av firandet, nå
got som ordförande Olof
Ulander vill framhålla och
tacka för.

Nu mognar det som mest på Tomat-Ås
Nyplockade solmogna tomater och gurkor i nlängder:>
de populära cocktail tOlnaterna och nyheten svarta tomater.
VälkOlumen in att mixa en påse eller två.

Gårdsbutiken öppen:
Ti-Sö 8-20
Måndagar stängt
Tel. 060-81050
Ha en [m SOlnmar önskar: Uno, Lea, Eva och Erik
Vinnare av tipsslingan:
Anette Jonsson
Gun Forsberg
Henrik Forsberg

Cafe Pomodoro* erbjuder:
Dagsfärska smörgåsar 20-30:
Paj med sallad 45:
Kanelbullar, kakor nun. Bakat med smör
Glass, dricka och kaffe, såklart
Öppettider:
Ti-Sö 12-20
Måndagar stängt
P.S. Wienerbröd och baguetter mm. bakas för avhämtning,
Det är bara att ringa 060-81050
*Tomat på italienska

11

BIBLIOTEKET i Ljustarp Skola.
augusti-September.

Öppettider augusti, onsdagar, September, måndag-onsdag, kl. 17-19.

Nyhet inför hösten är att jag kommer att ha någon forn1 av
bokprat på biblioteket, 4-5 tim. i månaden. Hur dom timmarna
kommer att läggas upp vet jag ännu inte, men har Ni några ideer
så kom till biblioteket och prata med mej om det. Mer information
om detta kommer.
Annars är Ni välkomna precis som vanligt att låna böcker.
Sitt gärna ner en stund och prata eller titta och läs om Ljustorp i
tidningsurklippen som finns i stora pärmar gjorda av Birgit Ahlin.
I tidningshyllan finns bl.a. IeA Kuriren, Allt om TRÄDGARD,
HUS och HEM, Illustrerad Vetenskap, VI, FEMINA, m.m.
Jag har många läckra fakta -böcker om hus och hem, trädgårdar,
n1atlagning, örter, SPA, hälsa och många fina biografier att läsa.
Tag med barnen, det finns många fina och roliga böcker att titta
i för dom och så har dom även fått en liten lek -hörna där dom kan
sysselsätta sej medan mamma eller pappa letar efter böcker.
Är det någon speciell bok Ni söker som jag inte har i hyllan så
tar jag hem den, även ljudböcker.

..

VALKOMNA

Rödakorset
Surströmmings
dans

20 augusti
kl. 19.00

C;:" on tJtio
150:
Anmälan senast 18/8 till
Doris 823 11
Maj britt 830 51

Geonorr
JordankarljänstiSundsvall
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Vi borrar och spräcker sten!
Vi monterar jordankare!
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Även nlark och miljögeoteknik!
Ring och hör!
Geonorr Jordankartjänst
Bredsjön 155
86033 BERGEFORSEN ? (Ljustorp)
Håkan Josephsson
070-530 60 50 Bredsjön
Stefan Edström
070-631 70 00 Åsäng
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Vill bara nleddela att Fisken
kommer att vara öppen tom
söndagen den
14 augusti
Vill även uppmärksamma Er om vår
specialite för i år;
Se sidan 35......

Abbe

Du gatt sitte
på stranna
å låsa brota
här i Lillfors'n.

Frän va du.

»Om int dä vöre för gambena«
sa du.
å vi visste
va du mentä.
Men på lördaskväll'n
då du hadd vöre
hit e kaggen
här i lagårsport'n,
geck d u no skaplit.

=

Brano brydd vart du
för pannkaka geck int å känn igen,
kol svart som hon va.

14

»Int ä jäg rädd fOr å dö«,
Sa du,
»men jäg vell dö mensch jäg lev.
«

I

Å dä feck du gära å,
'n tidi'n måra
på dass.

"Nicke Sjödin 's"

Då du skull lägg in i spis'n
vart du för å ta fellucke,
å hägg opp stekommslucka.
Då fann du'n pannkak
som
du hadd glömt
i tri däga.

Ring vid intresse,
Bengt-Erik 82045

Men åt opp a
gjorl du..
Brot bit fOr bit
sen du hadd fOrbanne
glömska din.

del8

Bena tog slut på däg
på gammeldägarn.
I

Finns det träslöjdsintresserade
här i Ljustorp?
Det vore kul att få ihop ett gäng
som gillar att tälja och snida i
trä.
Kanske träffas nån gång i
månaden

jJ[n aturskydds/öreningens
medlemsblad < Naturlikt, >
kan Ni få Er naturupplevelse publi
cerad.
Har ni sett eller hört nåt
spännande i, ur, av naturen,
hör av er till Beny Johansson, 805
30 eller

riibomannen@hotmail.com

RAMCiO
GALLERI KICKI

RAMGUBBEN

har stor sortering i grafik och
original med ett 50-tal kända
konstnärer

har 600 ramar att välja
på, samt 250 olika
passepartouter i färger

GALLERI KICKI
RAMGUBBEN
Medborgargatan 41, Sundsvall
Tel 060 - 43066

Tel 060 - 430 20

070-664 82 04

070-604 51 93

Öppettider fredagar 10.00 - 18.00,
lördagar 10.00 - 14.00

Ramverksta ' n Hässj Ö
måndag - torsdag 12 - 19,
fredag - lördag STÄNGT

Kicki & Tord

'Iimrå :Natursf.ytitisföreningen
1(ommanae program
Lördag 13 augusti kl. 9.00
Ängens dag
Vi slår Torsbodaängen tillsammans med hembygdsföreningen.
Ta med räfsa och lie (om du har) och gärna någon bekant som
är intresserad av blommor.
Ta med dig fika.
Ansvarig: Torgny Nordin 060-410 92

Lördag 27 augusti
Bussresa till Järvzoo
Ansvariga: Göran Lind 060-806 13 och
Berry Johansson 060-80530

Lördag 3 september kl. 11.00 - 15.00
Familjedag vid Lögdöbruk
Ansvarig: Ingela Dahlin 060-410 19

Lördag 10 september kl. 11.00
Vi går skogsstigen i Lögdö
Stigen i Lögdö visar olika exempel på modernt skogsbruk i ett
tätortsnära område. Där finns även intressanta växter. Anders
Lindblad hjälper oss reda vad det är vi ser. Samling vid
Sydkrafts gamla anläggning vid Lögdö. Ta gärna med dig
stavar eftersom möjlighet finns för stavgång efter stigen.
Ansvarig: Bengt-Göran Norlin 060-57 03 25

Timråortens
Försäkringsbolag
Vivstavägen 17, Telefon 060-416 56
www.sockenbolagen.se

Alla intresserade är välkomna
Besök vår hemsida: www.timra.snf.se
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LmSTORPS FÖRSAMLING
www.1justorp.just.nu
Juli
31/7

Gudstjänst i Laxsjön kl 15.00

14/8 Aug

Gudstjänst i Lagfors, kl 18.00 Benny Runsten, Agneta Granlöf

21/8

Mässa Ljustorps kyrka kl 11.00 Benny Runsten, Lisbeth Strid

4/9 Sept

SENIORSÖNDAG Ljustorp kl 11.00 Torsten Berglund, Agneta Granlöf,
kören

11/9

Gudstjänst Lagfors kl 18.00 Benny Runsten, Seth Hägglöf

18/9

Gudstjänst och konfirmandinskrivning Ljustorp Benny Runsten, Agneta
Granlöf, Linda Solem

9110 Okt

Gudstjänst för stora och små Ljustorp Bennu Runsten, Agneta Granlöf

23/9

Gudstjänst Benny Runsten, Agneta Granlöf, Seth Hägglöf - operasång, körer

Vår vikarierande kyrkoherde är Irgentz Rudenmo fr o m l juli och fram
till årets slut. Han har bl a tidigare tjänstgjort som kyrkoherde i Liden.
Vi välkomnar honom.

Den första juni gick MITT PÅ DAGEN
resan först till Sollefteå med lunchen
serverad på Nipan restauranten (gamla T3)
sedan vidare till Klockhuset och Torsåkers
kyrka. Den beställda bussen med 47 platser
räckte inte till varför vi dessutom hade med
oss en minibuss.Deltagarantalet var 51
personer -maten var god och humöret på
topp.

Surströmmingsdags
Idrottsföreningen och församlingen
inbjuder alla för fjärde året till
surströmming i prästgårdsparken
eller församlingshemmet (beroende
på vädret) MÅNDAGEN DEN 15
AUGUSTI mellan kl 14.00 och 19.00

VÄLKOMNA

KYRKOVAL
DEN 18 SEPTEMBER PÅ
BYGDEGÅRDEN
ÖPPETTIDER: 09.00 -11.00
16.00 -20.00
VI VÄLJER TILL:
-KYRKOMÖTET
-STIFTET
-LJUSTORPS FÖRSAMLING
-KYRKOFULLMÄKTIGE I
HÄSSJÖ - LJUSTORP 
TYNDERÖ PASTORAT.
Känn ditt ansvar ror kyrkan 
delta i valet.

Sjöströms Busstrafik
i Lagfors
Glöm inte bort att vi nU111era har
2 bussar att erbjuda
med 19 platser vardera

Förmedlar även större sällskap från
20 - 71 personer

Dygnet runt

Strandbo, Söråker 060-416 73
Mariedal, T~mrå 060-57 10 07
Mobiltel.
070-533 1792

För bättre tillgänglighet

Tack

Välkommen att ringa för prisuppgift

Lage Sjöströnl
II I I I I II \ \

060 - 810 25
070 - 325 76 90

- -

I / I111

I

iE

För de fina blommorna jag fick av
Er som var med på
"mittpådagenresan" till Torsåker.
Vi ses på nya träffar till hösten
hoppas
Majny

Distributionslista för Ljustorps-bladet
Vet ni med er att ni blivit utan något nr. av tidningen, ring eran "utkörare" enl nedan.

I

I

Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors

Göran Andersson

845 12

Lagfors bruksgatan, Lagfors, Åsbacken

Lea Hörnström

81050

Fuske (Inga Forsbergs - Fröbergs)

Fuskbäckens byalag

Lövbergsvägen (inkl Lövberg), Edsta 
Jällvik - Björkom

Kjell Sjödin

82031

Från Skäljomskorsningen - Edsåker-Aspån

Hans Öberg

575626

Lögdö, Ribodarna - Masugnarna

Björn Andersson

82074

Prästsvedjan, Höglandsvägen, Mellberg
Kyrkberget

Pernilla Sjöström

82434

Från ICA, Öppomsvägen, Hamrevägen,

Erland Nordström

82319

Skäljom, Åsäng, Stavreviken, Rotenvägen

Herbert Svedlund

83079

Åsäng, mot

Viksjögr_ä_n_se_n~~~

M_j_ällådalens_B_y_a_la_g
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Samlarserie i Svenska Journalen illustrerad av Kalle Berglund
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VERKSAMHET PÅ BETEL

KALENDER
10/8 kl 19.00 Lovsångs och bön inför tältmötet
Tältmötesserie:
Så var det dags för årets tältmötesserie iFuske.
Arets talare är Samuel Olofsson från AJfta.
11/8 kl 19.00 Tältmöte
12/8 kl 19.00 Tältmöte

Bild från årets paddlingsutflykt i Ljustorpsån

13/8 kl 15.00 Barnmöte med KulRoffe och fika
13/8 kl 18.00 Tältmöte med korvgrillning hos Per
och Elisabeth Nygren
13/8 kl 21.00 Kvällsmöte
14/8 kl 11.00 Avslutningsmöte med fika
28/8 kl 11.00 Något för alla, nattvard: Leif Grip
4/9 kl 18.30 Bön hos Rubina Nygren
11/9 kl 11.00 Något för alla

PADDLINGSUTFLYKT
Vi hade en fantastisk dag tillsammans när vi
paddlade efter Ljustorpsån, tack för att ni alla ställde
upp och var på ert bästa humör.
Vädret kunde inte ha varit bättre och kanoterna gick
oftast rakt fram (med vissa undantag)

18/9 kl 17.30 Körövning
18/9 kl 18.30 Bön på kapellet
25/9 kl 11.00 Något för alla
Se predikoturer för eventuella förändringar

VAD ÄR KRISTEN TRO?
Det är knappast en fråga som är lätt att svara på.
Den kristna tron kan levas ut på så många olika sätt
hos olika människor och olika samfund. Kristen tro
är att våga tro att det goda hos människan kan vin
na. Kristen tro är att se det bästa i sina medmännis
kor. Kristen tro är att leva i medmänsklighet och kär
lek. Kristen tro är att vandra i Jesus fotspår på jor
den.
Att vara kristen innebär att man har en egen relation
till Gud och Jesus, att man har någon att lämna över
sina problem och glädjeämnen till.

Bild från fjolårets tältmöte
Ljustorps Baptistförsamling
lNWW.ijustorp.sejbetel
Tfn Leif Nygren: 060-81 I 19

PG 269356-2 BG 5355-1 123
e-post: bete/@ijustorp.se
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E u - sidan, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist
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,1' Utsättning av brohöjder, grävning för, och uppsätt
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ning av brokonstruktion, samt inbrädning av brobana
över till "udden". Allt klart så när som på några
bräd or på mitten.
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Parkeringen är i stort sett klar.
"Reception"-stugan är helt renoverad och ska bara fraktas på plats.
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I~ Projektledare: Staffan Eriksson
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Flotten är nu färdig, även med däckslägg,~,
BREDSJÖN / SLÄTTMON
ning samt takregling.
Kåtorna är åter kompletta.
Ett antal "vägvisare" och mindre skyltar
har iordningsställts. Vägbanan har renskurits från överskott av viraduk. Möten har
skett med bl.a. SCA.

II
,

~_.

Projektledare: Jan Blomqvist / Mats Jonsson

I lik,.

FUSKBÄCKENSBYALAG
,,;,

";",?g",~:,',~S",o,o,,,:,,;,,,,,,,g,,,,,o,~~:,:,,,,:,

Dikning av vägen mot Nylandsforsen
;,; har delvis skett. (pågår)
",~:,,~oi! Rastplatsmöbel; bord med vidhäng

ande bänkar i timmer har placerats ut vid informationsplatsen.
Projektledare: Börje Lindström

Letat efter platser att hämta storsten, samt
LJUSTORPS FVO
sett ut lämplig ställen efter ån att placera
"'",.,,. """".'" '"
'o."",..' , .",o~",.,g.",.:,g,':,~~.,.o:
stenarna på.
Skisser gjorda på sumpar för att sumpa yngel i ån vid utsättning.

Och hemsidan rullar på.
Projektledare: Stefan Grundström / Anders Mattsson
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Fritidsgården
Kommer i höst att visas i sin
nya skrud.
Äntligen har några villiga själar
tagit till sin uppgift att ta över och
bilda en ny styrelse.
Jag; Marianne har varit på väg att
sluta de senaste två åren, men pga
att ingen velat ta över bokföringen
så har jag blivit kvar, Sari har även
hon önskat sluta av olika orsaker. '
Gemensamt tycker vi att det ska
förnyas med andra människor m'ed
jämna mellanrum, man ska inte sitta
för länge i en styrelse. Det är lätt att
bara "lunka på" i gamla fotspår,
även om nu vi har försökt oss på
olika alternativ. Men nu är vi nöjda
och glada att andra tar vid
Vi vill däremot säga TACK till
barnen och ungdomarna som har
varit helt otroligt roliga och trevliga
under våra år med "gården".
Ni är bara BÄST!!
Tack ska väl alla Ni föräldrar också
ha, som ställt upp som frivilliga
under "våra" år.
Tack och hej leverpastej ...
Marianne och Sari

LENNART "KASPER'l:

,

r-MACKERIA

Smörgåsar
Smörgåstårtor
Sallader
Buffeer
Födelsedag, bröllop, dop, fest.. Julfesten..
Du önskar, vi fixar
Banergatan 1, Timrå
5681 70
070 - 6691462

Byggbutiken
f.d. Galins

i Timrå
Vi har det Du behöver inom bygg.
Furu-list
Vitmålad-list Trävaror
Paneler
Laminatgolv
Innertak
Bänkskivor

~=============~Spånskivor
Lille Jonas viskar till doktorn:
- Du ska få hela min veckopeng om du säger
till mamma att jag är allergisk mot spenat och
fisk.

ERIKSsdKF'"

Gipsskivor
Plywood

Inner- och ytterdörrar
Isolering

Board

Fönster

Läkaren:
Plast och pa pp
- Ja fru Larsson, jag ska säga som
Infåstningar Beslag Skruv Spik
Lim
det är- att era nerver är på helspänn
El-artiklar
beror naturligtvis på er mans alla
svärmerier. Det enda som kan hjälpa
Beckers färg
er är att ni har lite tålamod med ho
nom. Kan ni inte försöka ha överse
Sågade och hyvlade trävaror
ende med hans små svagheter?
Låna gärna vår släpvagn
Fru Larsson spydigt:
- Då skulle jag råda doktorn att göra
Terminalvägen 6, Timrå
Pellets
T el 060-57 10 50
detsamma - det är nämligen er fru
Öppettider
vardagar 7.30 - 18.00
han svärmar med!
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Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet.

Bild nr 11671

Utsikt från Edsta ned mot
Mellberg. Kyrkan går att se
som en vit fläck något till
vänster.
Det är Alma Laurin som
räfsar hö och Tor Eden kör
ihop med häst och släpräf
sa. Man riktigt känner vär
men, insekterna och val
karna i händerna.
Bilden togs av Gunnar Jut
bo på 1950-ta let.

Hembygdsgården
3/8 19.30 Surströmmings
fest, anmälan till hem
bygdsföreningen
7/8 15.00 Janne Vängman
sällskapet berättar i ord
och ton berättelser ur
Sundsströms böcker

Bild nr 10469
Under 1920 och 1930
talen var det inte så
vanligt med stora bröl
lop. Bilden beskriver ett
midsommarbröllop mid
sommardagen den 24
juni 1944. Brudparet var
Disa och Hubert Skog
lund, vilka hade affär i
Fuske. Man höll till på
pensionatet i Mellberg
och bröllopsföljet var ca
45 personer.
Brudparet cyklade från
Fuske till bröllopet i
Mellberg och Disa
minns att det var så
kallt att det flög snö i
luften.

Hasse
<Jlt

<"I/G
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SENIOR
SHOP

nev\{:urider'
·:/:.~adies

underwear

Klädbutiken
New Under

Välsittande Dam och Herrkläder för vuxna.
Vi har också damunderkläder med bra passform.
Storlekar från 36 - 52, även 20-serien
Uppläggning av dam- & herrbyxor ingår
Åk förbi Söråker mot Tynderö, vid Skäggsta tag
vänster 100 m mot Rosböle.
OBS.
Bra servicemöjligheter genom att
butiken kommer hem till Dig.
.Ring och boka.
Öppet
Lördagar 11.00 - 14.00
New Under
Annelie Johansson
Skäggsta 2924
860 35 SÖRAKER

r

S

Rekond

Rekonditionering av bilar.
Klädseltvätt, invändig rekond, rubbing/
vaxning, stenskottsilägg. mm
Till bra pris.
Jag tvättar din bil
för 100:
Tar emot mattor för tvätt från 50:-/m2
Gör även hembesök för tvätt av möbler
Hör av er till Hasse på
Tel. 060-58 09 60
073-80 55 011

Eller kom in.
Håller till mitt emot Careta i Timrå,
bakom Papperskungen.

Välkommen

Tel/Fax: 060-416 94
Mobil 073-778 65 26

Ur Medelpads Folkskoleväsend intill år 1952
Sidorna är många så detta blir en följetong.
LJUSTORP
Från kyrktornet i Ljustorp ser man närmast kyrkan 1910 1911 års skolbyggnad - Kyrkskolan eller Mellbergs
skola - och litet längre ner i backen det gamla skolhuset. Dessa byggnader kunna betraktas som symboler för de
etapper i skolväsendets utveckling, som i det följande komma att skildras

II.

DelS

Skolväsendets utveckling från 1910 och dess nuvarande organisation

Skolor och skolformer
Det växande barnantalet i Bredsjö, som är socknens största by, nödvändiggjorde omkring 1925 inrättande aven mindre
folkskola samt skolhusbygge i Slättmon, en samling utgårdar tillBredsjö.
Den ägde bestånd till 1949, då den indrogs. Rotens mindre folkskola hade indragits 1931, Edsåkers och Riibodarnas
1939. Lärarinnorna ha förflyttats till småskolor inom distriktet, och barnen hämtas med skjuts till närmast belägna skola.
Lästid och läsår
Som ovan antytts, förkom halvtidsläsning ännu överlag 1910. Man ansåg väl, att den var tillräcklig, och med den tidens
låga skatteunderlag spelade väl också kostnadssynpunkterna in.
År 1915 betecknar emellertid en vändpunkt härutinnan. På tillskyndan av dåvarande folkskolinspektören, C. A. Nordlan
der, beslöt kyrkostämman då, att heltidsläsning skull införas via Mellbergs och ÅS skolor, och att dessa i samband där
med skulle få Bl-form och vardera fast småskola. Dessa ändringar skedde väl inte alldeles utan gissel. Man hade t.ex.
hittills varit van att ohindrat ha de större barnen hemma till hjälp på hösten, eftersom deras skolgång inföll under vårter
minen, men den möjligheten bortföll ju nu.
Allteftersom nya undervisningslokaler hunnit iordningställas, har heltidsläsning införts vid övriga skolor.
Beträffande den årliga lästiden höll man länge fast vid minimum, 34 417 veckor. Framställningar från lärarkåren ledde
icke till någon ändring härutinnan. Genom officiellt påbud blev minimitiden överlag 36 417 veckor. I samband med reg
lementets omarbetning utökades lästiden 1947 till 39 veckor. Det sjunde skolåret infördes 1948.
Forts. nästa nr.
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Gudstjänst på badstranden
Söndagen den 10 juli samla
des ca 30 personer till guds
tjänst på badstranden i
Bredsjön. Det var Gåitjärn
och Bredsjöns Missionsför
samling som stod för arran
gemanget.
Gunilla Jacobsson hälsade alla
välkomna till en härlig fest vid
badstranden och inbjöd till
strömhopp ner i vattnet efter
åt.
Mötet hölls vid grillplatsen på
Bredsjöns badplats, så det var
. skugga och behaglig tempera
tur, trots mycket fint väder.
För det mesta av underhåll
ningen stod Stigsjö spelmän
som spelade och sjöng älskade
psalmer för de nöjda deltagar
na. Per-Erik Söderqvist i Stig
sjö spelmän både sjöng och stod
. för en del predikande under

mötet.
Lars Karlstrand från Bredsjöns
byalag deltog också och berätta
de lite om de arbete som sker i
byn och på badplatsen.
Efter avslutad gudstjänst hop
pade flera besökare och deltaga
re i det svalkande vattnet i
Bredsjön. Därefter kunde man
fika av medhavd massäck eller
köpa sitt fika på plats.
Rubina Nygren som var en av
besökarna var mycket nöjd med
mötet. -Det var jättebra. Samti
digt med Gudstjänsten så bada
de barnfamiljerna på stranden,
så det fanns plats får alla vil
ket jag tycker är bra, avslutar
Rubina.
Mötet hölls för tredje året i rad
och har blivit en tradition enligt
Siv Eriksson som är en av ar

rangörerna i Bredsjön. Hon är
mycket nöjd med dagen. - Det
var bra med folk, trots att det
var så varmt. Man måste ju
räkna med att många är räd
da får att sätta sig i solen en
sån här dag.
Siv berättar också lite om för
samlingen. -Sedan jag och
min man blev ensamma kvar
i Bredsjöns missionsförsam
ling för några får sen, så slog
vi ihop oss med Gåitjärn. I
samma veva fick byalaget ta
över kapellet och vi flyttade
våra möten hem till oss i gam
la affären.
Vi försöker hålla ungefär ett
möte i månaden i Bredsjön.
Det kan bli lite trång, men vi
har varit upp till 90 personer
samlade på möten där, skrat
tar Siv.
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Jpontoner, däcksläggning samt takregling.

I

Samtliga tre kåtor är nu åter kompletta,
färdiga att användas. I bastun är golvet uppreglat och taket är klart för läggning.
~ Lars K har fixat ett antal "vägvisare" samt några mindre skyltar.
II Vägbanan har renskurits från överskott av viraduk.
~ Planeringen pågår fortfarande ang placeringen av övernattningsstugorna, för vilka
vi har skickat ut förfrågningsunderlag om pris, till ett antal företag.
Planerat styrelsemöte den 4 augusti.
Ii
Medlemsmöte kommer att ske i höst, kallelse skickas ut i god tid innan.
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Besök gärna vår fina hemsida: www.bredsjon-slattmon.nu
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Nu är rökkåtans slogbod nästan färdig. Invigning
kommer att ske med premiärrökning av böckling som vi
sedan bjuder på, vi återkommer om datum senare.
Fotnot; Slogbod är det gamla namnet på en enkel övernattningskoja som

l
I.

På bilderna ser vi arbetet med bygget, samt några av eldsjälarna i byalaget.
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Kjell Smedman, Tage Bohm,
Jan Bengtsson samtJan-Ivar Markusson.
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Il Från vänster Sven-Erik Nordström,

I
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Vi kan även meddela att vi ordningsställt vindskyddet vid Mjällån, 100 m söder Svartbäckens.

fabodstintorna använde sommartid.
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Grillfest 18 juni vid Vargknösen.
Dags igen för den årliga grillkvällen. Eftersom
försommaren saknat någon egentlig värme och
~~~~~~~~~~~~~~~~!i!!
dessutom varit blåsig, var förutsättningarna för
utefesten ej allt för goda. Men vädergudarna var
med oss och svag vind och sol gjorde byafesten till samma trevliga föreställning som tidigare år.
Den kluriga frågeslingan inledde kvällen och sedan bänkade vi oss runt grillen för intagande av
medhavda "matsäckar" och tillbehör. Tre nya rastbord hade investerats och det behövdes minsann
enär ett 40-tal medlemmar hörsammat kallelsen. Den populära pilkastningstävlingen genomfördes
och där Berndt Engström i särklass liksom i fjolårets kamp. Kaffe och tårta avnjöts genom festkom mittens damers försorg. Så småningom lunkade vi hem i den lite kyliga sommarkvällen.
Pågående arbete:
Beträffande förrådsbyggnaden vid bagarstugan har stommen rests och färdigställts under
sommarens lopp.
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-ig-å"'"n-g-ef-t-e-r-s"'"o-m-m-a-re-n-ig-e-n-.--Söndagen den 28 augusti klockan 19.00,
I
samlas vi på Lena och Magnus loge i Lövberg
för att äta surströmming.
,
Anmälan görs till Rosie och Anders Nygren 824 40 senast 21/8. Deltagandet sker till
~
självkostnadspris.
'
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I Kom ihåg att Lövbergsvägens byalag omsluter alla byar som anknyter till
!,'~

Lövbergsvägen så vi ser gärna att det kommer fler från Lövbergsåsen och Björkom.
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Lena Liljemark
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FUSKBÄCKENS BYALAG
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I också på plats så småningom.
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Vi har nu fått till rastplatsen i Fuske så
det går att stanna med bil och sitta ner
vid ett bord och fika om nIan vill. Lite
planering och en informationstavla ska
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Vid fina fynd finns det till och med lite pengar att hämta.

I Erland Nordström som kan svara på många av era frågor.

I
ffi

Ut i skogen och sätt Ljustorp åter på "stenkartan"
IDet finns både en och annan intressant stenart här i bygden.
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Lycka till!

Ring Erland Nordström, 823 19, 070-63 823 19
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Ordf. Christer Nyman
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Lördagen den 23 juli hade vi invigning av Högåstornet. Efter invigningstal av
Sture Forsberg, klippte Knut Hamlund bandet och förklarade tornet invigt. Ett
25 tal deltagare infann sig för att begrunda och beundra det nya tornet, dom
flesta gick upp i tornet och tittade på den fina utsikten. Vädret var inte det allra
bästa från början men det klarnade upp och blev en fin kväll. En grill tändes
och olika maträtter plockades upp ur picknickkorgarna och tillagades, det åts
med god aptit till Sture Forsbergs vackra dragspelstoner. Sedan droppade
deltagarna av efterhand och fram emot midnatt tystnade sorlet och musiken.
Lugnet lägrade sig åter över Högåsen och några timmar senare randades åter
en ny dag.
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KALENDERN! !
datum

I

Kom gärna med inslag.

kl

aktivitet

arrangör

2.8

19.00

Div 4, hemmamatch-Alnö IF

Ljustorps IF

3.8

19.30

Surströmmingsfest

Hembygdsföreningen

3.8

17 -19

Biblo öppnar

. plats
Ljustorps lP .
Hembygdsgården
Skolan
I

6-7.8

12 - 18

Keramikutställning med
Vivianne Nyman

Fisken

Fisken

7.8

15.00

Janne Vängman-sällskapet

Hembygdsfören in gen

Hembygdsgården

11-14.8

Tältmötesserie

Betel

Fuske

14.8

Fisken stänger för säsongen

Ljustorps IF.

Björkängen

15.8

14 -19

Surströmmingsfesten på kyrkan

Ljustorps IF, Kyrkan

Församlingshemmet

16.8

18.30

Div 4, hemmamatch-Sunds IF

Ljustorps IF

Ljustorps lP

19.8

18.30

Div 4, hemmamatch-Selångers SK

Ljustorps IF

Ljustorps lP

20.8

19.00

Surströmmingsdans

Ljustorps Rödakorskrets

Bygdegården

20.8

Surströmmingsfest

Bredsjö-Slättmons Byalag

Bredsjön

20.8

Flickor 13, hemmamatch-Ånge

Ljustorps IF

Ljustorps lP

22.8

Skolstart

Ljustorps skola

Surströmmingsfest

Lövbergsvägens Byalag

28.8

19.00

STOPPDATUM NR 5 / 05 LJUSTORPSBLADET

2.9
2.9

Isakssons loge,
Lövberg

17.00

3.9

Surströmmingsfest

PRO

Bygdegården

Flickor 13, hemmamatch-Matfors
IF

Ljustorps IF

Ljustorps lP

3.9

14.00

Div 4, hemmamatch-Fränsta IK

Ljustorps IF

Ljustorps lP

17.9

14.00

Div 4, hemmamatch-Östavalls IF

Ljustorps IF

Ljustorps lP

18.9

9-11,
16-20

Kyrkoval

Ljustorps Församling

bygdegården

20.9

13.00

Möte, Seniorshop mm

PRO

Bygdegården

23.9

UTSKICK 5 / 05

LJUSTORPSBLADET

24.9

Surströmming

S-föreningen

Bygdegården

Div 4, hemmamatch-Nedansjö IK

Ljustorps IF

Ljustorps lP

1.10

14.00
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Ni har väl inte glömt att fika?
Marianne Persson är även
i år ansvarig för bygdens
gemensamma turistinfor
mation och våffelstuga på
"Fisken"

Ett av bygdens få fik med Me
delpads godaste våfflor, anser
vissa stamgäster. Det är vad
vi har sommartid i Ljustorp.
Som flygande reporter kan jag
instämma, efter att ha suttit i
solen och njutit.
· "Fisken" öppnades i år mån
dagen den 27 juni och är öp
pen från 12-18 på dagarna.
Fisken drivs på ideell basis av
Marianne Persson med hjälp
av sommararbetande ungdo
mar från kommunen. -Det
har funkat kanonbra med
· sommararbetarna i år, säger
Marianne. Jag har haft jätte
mycket hjälp av dem.
På helgen drivs "Fisken" av
andra ideellt jobbande Ljus
torpsbor som ställer upp en
helg var för att det skall kun
na hållas öppet på helgerna. 
· Det är många som ställer upp
troget år efter år, berättar

Marianne. Jag är så glad att
folk vill ge av sin tid får att vi
ska klara av öppethållan
det. -Fortfarande har jag
dock vissa helger som är pro
blematiska, så intresserade
kan gärna höra av sig, säger
hon skrattande.
Marianne berättar att kun
derna varierar mellan 15 till
40 stycken på en dag. Dom
flesta kommer får att köpa
läsk, dricka eller fika. Fast
samtidigt när dom ändå är på
plats går många in och plock
ar information i turistinfor
mationen.

Många gäster är stammisar
från bygden som återkommer
flera gånger i veckan. Förut
om dem är de flesta faktiskt
utifrån. I år har vi däremot
haft ovanligt lite fiskare, kan
ske beroende på det fina väd
ret. Tidigare år har fiskarna
varit en stor andel av besö
karna.
Där kommer vi in på ett av
problemområdena på turistin
formationen. Trots att den
funnits under många år nu,
får man fortfarande inte sälja
fiskekort, vare sig för Lögdö
vildmark eller för Ljustorps
området. -Det är synd, efter
som vi har efterfrågan,
när folk ändå är in och
frågar sig fram, säger
Marianne.
I år kommer "Fisken"
att stängas redan den 7
augusti, om det inte dy
ker upp någon som kan
arbeta ideellt den sista
veckan, när Marianne
har en välförtjänt se
mester.

Sökes!
Ideell personal i
"Fisken" under v. 32
Christer Nyman tar en sen kvällsfika tillsammans med Marianne Persson på "Fisken"

~B

Utflykt till Edstabäcken
Lördagen den 18 juni bjöd
Hembygdsföreningen in till
en utflykt kring historien
om Edstabäckens storhets
tid.
Med Olof Ulander som guide
besökte Hembygdsföreningen
lämningarna efter Edstabäck
ens många verksamheter före
vårfloden 1919. Cirka 50 perso
ner var med på utflykten och
lät sig berikas av information
och mättas av kolbullar.
· Där fanns såg, hyvleri, lin
skäkt, elverk, flera kvarnar
varav en var tullkvarn, garve
ri, repslageri, hantverkare som
smeder, skomakare, fällskinn
skräddare, glansstyrkerskor
och skräddare.
Hembygdsföreningen berättar
att vid vårfloden 1919 förstör
des tyvärr i stort sett allt och
idag finns bara lämningar kvar
av all verksamhet.
Olof Ulande r har arbetat
mycket med att återskapa kar
tor över om
rådet för att
· visa h ur det
såg ut vid
olika tid
punkter i hi
storien. Det
ta presente
rades till
sammans
med bilder
och berättel
ser från om
rådet. Till
sammans
gav detta en
översikt över
historien för
· Edstabäck
ens verk
samhet.
Allt material

Det bjöds även på en skön fikarast i det fria

finns dokumenterat i ett häfte
som går att beställa av Hem
bygdsföreningen.
En av deltagarna på vandring
en var Christer Nyman. Han
tycker att det var ett mycket
bra arrangemang och framfår
allt häftet var mycket intres

sant. -Jag har fått reda på
mycket som jag inte kände
till, fast jag har bott här
länge, säger Christer. Nu kan
jag min historia om Edsta
bäcken och med hjälp av häf
tet kan jag till och med gå till
baka när minnet sviker, av
slutar Christer.

Lars-Erik och Barbro Nilsson stekte kolbullar och serverade bland annat Christer Nyman
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Sommarbad i Ljustorp
Den här gången ska vi göra en
ger hon skrattande. Just
"djupdykning" i Bredsjöns bad
nu är det ju dessutom så
plats och samtidigt presentera en
härligt varmt i vattnet,
test över några av våra badplas
avslutar hon.
ter. Vi vill på en gång reservera
oss fOr att våra synpunkter natur Lite längre bort träffar
jag Marianne Petersson
ligtvis är subjektiva.
som också är sommar
Bredsjöns badplats
gäst och bor i Kvarntor
pet i Bredsjön. -Det är
Efter att man åkt en smal och sling
jättefint här, säger hon
rande väg som viker av neråt, så
entusiastiskt. Dom har
kommer man fram till Bredsjöns
gjort det så bra här och
badplats. Det är en vacker och natur så kan man träffa så
skön vik med en mycket välordnad
mycket ortsbor här, ef
och välskött badstrand.
tersom det är så nära för
alla,
avslutar hon.
Här hittar man gungställning för
barnen, välklippta gräsmattor,
blomsterurnor, fikabord, grillplats,
omklädningsrum och en badplatt
form längre ut i vattnet. Den dag
som jag är dit är det ca 30 personer
på badstranden.
På stranden träffar jag barnen Ella
och Annie Sihlen, mamma Agneta
Byström och Camilla Nordwall.
Dom har en sommarstuga i en vik
längre bort i Bredsjön och bor an
nars i Fagervik och Bergeforsen. 
Det är en bra sandstrand och det är
så bra gjort för barnen säger Agneta,
när jag frågar varför dom är där. - Vi
har i och för sig inte provat någon
annan badplats i Ljustorp heller, sä

Nere i vattnet träffar jag
Mikaela Bernström och
Emma Persson som båda
bor i Bredsjön. Dom
tycker att det bästa med badet är att
det är bra botten och så träffar man
mycket kompisar här.
På stranden träffar jag också Lars
Karlstrand som är ordförande i
Bredsjön och Slättmons byalag.
Han berättar att föreningen har lagt
ner mycket tid och energi på att få
till badplatsen bra. -Vi vill att det
här ska vara en mötesplats, berättar
han. Igår kväll hade vi till exempel
en spontan grillfest med byalaget

och vi hade en fantastisk kväll. Lars är
själv mycket nöjd med badplattformen
som han anser tränar barnen i sim kun
skaper, så att det inte bara blir lek och
stoj. -Det är oerhört viktigt att barnen
kan träna på att simma, avslutar han.
Lars fortsätter att berätta om det EU
projekt som föreningen är engagerade i
som heter "Nära naturupplevelser". På
udden mitt emot badstranden har man
byggt en bastu och där skall man också
sätta upp en Moskoselkåta så småning
om.'Föreningen har också gjort en
badflotte som bl a ska köra rörelse
hindrade människor på sjön och till
bastun. Den ska officiellt sjösättas
den 16/7. Föreningen har mycket
att göra nu, berättar Lars. Vi ska
sätta upp 3 stugor och ett service
hus uppe vid vägen innan projektet
avslutas nästa år. Föreningen är
ocks'å ansvarig för Medelpads
scoutförbunds kanoter, som man
hyr ut för 150 kronor per dygn när
scouterna inte själva behöver dem.
Nästa år ska vi ha satt ihop ett upp
levelsepaket som ska gå att sälja.
Där all verksamhet egentligen kret
sar härikring badplatsen, avslutar
Lars förnöjsamt
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Sommarbad i Ljustorp
Bad platstestet

Röjesjön totalt 23 solar
Naturupplevelse:
Strand
Ordnad miljö
Skötselnivå

Bredsjöns badplat totalt 23 solar

0000
000
00
0-00

Naturupplevelse:
Strand
Ordnad miljö
Skötselnivå

Badbotten

Badbotten

Bryggor

Bryggor

Social miljö

Social miljö

00:00
000
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00
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Lagforsdammens totalt 17 solar
Naturupplevelse:
Strand
Ordnad miljö
Skötselnivå
Badbotten
Bryggor

0000
()()

000

000:

00
00
O:

Social miljö

Badtemperatur 12/7:

25 grader

Badtemperatur 10/7:

23 grader

Badtemperatur 13/7:

19 grader

Antal badande 12/7:

ca 40 pers

Antal badande 10/7:

ca 30 stycken

Antal badande 13/7:

2 stycken

En fin kommunal badplats i centrala
Ljustorp med fantastiska naturliga
förutsättningar tack vare en under
bart mjuk sandbotten. Här finns en
aluminiumbrygga som ligger på
grunt vatten., frälsarkrans för säker
het, utedass, soptunna, två fasta bän
kar och en grillplats.

En välordnat och välskött badplats
med fantastiska träbryggor. Här
finns omklädningsrum, badbrygga
som går att dyka från, badplattform
att simma ut till, fräsch grillplats,
gungställning för barnen, fikabord,
två frälsarkransar, blomsterurnor
och en raststuga.

En liten fin badplats med utsikt över
Lagfors kyrka. Badbotten är lite
grövre sand. Det blir snabbare djupt
vid i vattnet än på de andra baden,
därför det kanske inte är fullt lika
barnvänligt för små barn. Däremot
är det perfekt för dem som vill sim
ma och dyka.

Här är alltid massor med folk och
både man själv och barnen träffar i
princip alltid någon man känner.

Här finns gott om ortsbor och som
margäster och många som du kän
ner, om du bor i Bredsjön.

Här finns träbrygga, frälsarkrans,
gungställning för barnen och fika
bord med grillplats lite längre bort.

Badplatsen är lite igenväxt vilket
leder till mycket broms, som är bad
platsens största problem. Ett annat
problem är skadegörelse vid nattliga
grillfester och liknande vilket förstör
möj ligheterna att utveckla badet.

Badplatsen är stor och välröjd och
välklippt, vilket ger lite insekter. ( i
alla fall när vi var där)

Stranden som man ligger på är rela
tivt liten, men välklippt. Eftersom
det är fårre besökare här, så här nog
stranden storlek inget problem.

Ett underskattat nöje i Röjesjön är
kvällsbad, med den neråtgående so
len i centrum.

Här finns möjligheter att hyra kanot,
basta på kvällarna och massor med
annat. Mycket välutrustat bad med
god tillsyn, eftersom ett året om hus
ligger precis vid badet.

Den stora fördelen med Lagfors
dammen är att när det är riktigt
varmt ute, så kan man svalka sig
bättre i det något svalare vattnet.

Glöm inte bort Ljustorpsån
Så här varma somrar går det alldeles utmärkt att bada på sandbankarna i Ljustorpsån. Det ger en alldeles speciell
känsla att ligga i ån och driva med strömmen en bit. Hitta ditt eget favoritställe och då blir garanterat ensam. Badtem
peraturen i ån den 14/7: 20 grader.

Vad gäller skolan så kon
centrerar vi oss på avslut
ningen i det här numret.
Finns det något somrigare än
att besöka en skolavslutning?
Ljustarp skolas avslutning fyl
ler upp behovet av sentimenta
litet hos många av oss. Som
vanligt var det en väldigt fin
föreställning som bjöds oss som
kommit dit för att lyssna.
Klasserna sjöng sina sommar
sånger, kulturskolans elever
Arets vinnande grupp i skolans melodifestivalen "Can yoe help me"
visade upp sin kunskaper, rek
torn höll tal, prästen talade om till hösten. Varje elev får en
start ifjol. Det vinnande bidra
sommar och vi fick alla sjunga ros från en 6 åring som en
get framfördes i år av "Can
härliga sommarsånger.
you help me". Natalie (längst
lycka till önskning i den nya
till vänster) har skrivit texten
skolan.
En fin tradition är också när 6
och alla har tillsammans skri
åringarna som ska börja i
Vi fick också höra det vinnan
vit musiken.
årskurs 1 till hösten tackar av de bidraget i årets melodifesti
Den blomstertid nu kommer...
årskurs 6 som ska byta skola
val som kulturskolan anord
nar på skolan varje år, med

Dom hittade sitt drömhus i Ljustorp
I juni i år fick Ljustorp
återigen nya invånare i
Högland, centrala Ljus
torp. Inte mindre än 5 per
soner, som är varmt väl
komna, flyttade in till byg
den.
Syskonen Emma och Anna
Karlsson har flyttat från Jär
fälla till Ljustorp tillsammans
med Emmas tre barn: Elsa 11
år, Agnes 12 år och MinEr 2
år.
Anna berättar att dom under
en längre tid letat på Internet
efter hus på landet. Dom hade
letat i flera år när dom ifjol
hittade huset i Högland. -Vi
ville bo i Norrland för natu
. rens skull och för att vi kän
ner oss hemma i den landsde
len. Vi ville hitta ett hus med
enskilt läge, men som ändå
inte låg ödsligt. Sen hade vi
tittat på ett annat hus i Ljus
torp och visste att vi tyckte
att det var ett ställe vi kunde

tänka oss att bo på, säger hon
glatt. Vi hade också kontakt
med inflyttningsledaren Anna
Laukanen i Timrå innan vi flyt
tade hit och hon hjälpte oss med
information och kontakter.
- Vi köpte huset för 1 år sen,
men vi blev kvar i Stockholm ef
tersom jag väntade på att få
hem MinEr från Kina, berättar
Emma. Man törs inte förändra
så mycket under adoptionspro
cessen. När vi väl fick MinEr så
flyttade vi hit omgående. Vi
kände oss hemma direkt avslu
tar Emma. "Det är så vackert
här"
Tanken med att flytta till Ljus
torp är dels att få leva i frid och
fröjd nära naturen, men också
att få råd med ett hus av bra
standard. Huset är i bra skick
och gick att flytta in i omgående.
Det ska renoveras till två hus
håll så småningom och då ska
systrarna bo på varsin våning.
Elsa och Agnes är inte lika för

tjusta i att lämna Stockholm
och kompisarna till förmån
för en ny bostadsort. Dom hål
ler mycket kontakt med sina
kompisar per telefon och hop
pas att hitta nya vänner här
till hösten. Agnes kommer att
börja 7:e klass i Söråker och
Elsa kommer att börja
årskurs 5 i Ljustorp. Dom
hoppas också kunna fortsätta
med sina fritidsintressen som
bland annat är fotboll, tvär
flöjt och tennis.
Emma och Anna räknar inte
själva med att ha problem att
fylla sin fritid, eftersom det är
mycket i huset som skall fix
as. Anna har redan hittat ett
tillfälligt jobb på Strandbo i
Söråker och tror inte att det
blir några större problem för
henne att hitta arbete som
undersköterska. Emma kom
mer att vara mammaledig
med MinEr den närmaste ti
den och har inte börjat funde
ra på arbete än.
Ljustorp har
dom inte hun
nit utforska så
mycket än.
Fast vi var på
Hembygdsgår
den på mid
sommar, avslu
tar systrarna
glatt.

Vipå Ljus
torpsbladet
hälsar famil
'jen varmt
välkommen
till Ljustorp !
Du som flyttat till Ljustorp eller vet
någon som har gjort det, hör gärna av
dig till Ljustorpsbladet. Vi lyfter gärna
fram inflyttade j tidningen och i mark
nadsföringen av Ljustorp.
reporter@ljustorp.se
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§p()midan
Det har väl inte gått så ly
sande för Ljustorps lag un
der de första omgångarna,
men desto mer vinstsugna
borde dom vara efter spel
uppehållet.
Flickor 13 A
· Har hittills spelat fem omgång
ar. Man har vunnit en match
och slutade 6:a i sin serietabel
len.
Tabell
1. Sidsjö-Böle IF
2. Torpshammar IF
· 3. IFK Timrå
4. Alby FF
5. Nj urunda IK
6. Ljustorps IF

541
531
522
511
511
510

Slutspelet börjar den 13/8 och
Ljustorps flickorna tillhör då

Flickor 13 vid hemmamatch i våras

koncentrera dom sig framför
allt på att träna och ha roligt
för att under nästa år eventu
ellt försöka spela lite matcher.

mycket nära av få in ytterli
gareett mål. Där innan har
man förlorat de tre sista mat
cherna med uddamålet.

Division 4

Så inför 12:e omgången känns
det som att Ljustorp är re
vanschsugna. Nästa match är
den 29/7 19.00 borta mot Fa
gerv~ks BK som ligger på 9:e
plats i tabellen och nästa
hemmamatch är den 2/8
klockan 19.00 mot Alnö IF
som ligger på 5:e plats i tabel
len.

. Division 4 har nu spelat 11 oni
gångar och Ljustorp ligger på
12:e och sista plats i tabellen.
Man har förlorat 9 matcher och
spelat 2 oåvgjorda. Dom sista
matcherna har man dock varit
nära att vinna. Mot Nedansjö
spelande J)1an oavgjort och var
Pojkar 8 år vid träning på lP

grupp 13 B. Ljustorp
speiar då borta mot
Alnö IF. Nästa hem
ma match blir den
20/8 mot Ange IF.
Den 27/8 spelar man
mot Njurunda borta
och sista matchen
blir den 3/9 hemma
mot Matfors IF
Pojkar 8 år
Pojkar 8 år har spe
· lat tillsammans i två
år nu och består av
barn från 7-9 år. I år

3+

Ljustarps herrar vid hemmamatch mot Sidsjö-Böle den 28:e juni

~älkol11111el1

till ''l~IS1(I~N''
Ttl1istinf"'·1nationen 1,å
Bjö,·~~ngen,

1ö'·'lag och söndag
den 6...7 aug'usti ll1ellan
kl. 12.00 OC11 18.00
båda ,lagn'11a.
Då finns jag 1,å 1,lats 1ned 1nina
ke,·all1ika1ste,· till försäljning.

~ä1koll1na, 1n.~.h. ~i~ianne.
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Flskesl dan
Fiskeligan

Eftersom
Fiske är en
viktig del i
Ljustorps fritidsliv
provar vi en ny sida
i Ljustorpsbladet.

Vi vill att du
löpande rapporterar in
dina fångster inom
Ljustorp till Ljustorps
bladet. Vi kommer att
lotta ut fina priser
bland alla bidrag under
säsongen, i november
numret av Ljustorps
bladet. 1 fisk = 1 lott

På den här sidan ska vi
presentera information
och nyheter från fiske
föreningen, fiskehistori
er, fisketips, recept, fo
ton på fiskelycka och
naturligtvis en egen fis
keliga. Hör gärna av
dig om du har material
som passar på sidan.
Bilder och fiskehistori
~r behöver inte vara
bara från Ljustorp.

Vi vill att du mejlar el
ler skickar ett vykort
med: var du gjorde
fångsten (vilken, tjärn,
sjö, bäck eller å), vilken
fisksort det var, vikt,
datum och ditt namn.
Var inte rädd att rap
portera all fisk, det här
handlar inte enbart om
stor fisk.

reporter@ljustorp.se

Regler för Ljustorp
såns fiskevårds
område
Generella regler

•

Fiskekortet är person
ligt och får ej överlåtas

•

Barn- och ungdomar
under 16 år fiskar gratis

•

•
•

Fiske får endast utövas
för eget behov och med
sportfiskeredskap. Ett
spö per fiskare, fort från
land. Latmetet är ej till
låtet.
För länet gällande fiske
stadga skall följas
Fiske från båt förbjudet
överallt, utom i Aspen,
Stavretjärn och Röjesjön

•

Antal ädelfisk är be
gränsat till 3 per kort
och dygn

•

I övriga vatten utöver
åarna gäller 30 cm mi-
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Barnkategori

Olle Liljemarks egenfångade Gadde på 3,5 kg, fångad på spö i Ljusnan

minirnått för ädelfisk
•

Vid mete skall hullinglös
krok användas

Barn under 16 år får en
egen kategori, så ni är också
välkomna att skicka in era fis
keresultat.

Ljustorpsån och Mjällån

Mejl:

•

fiskeligan@ljustorp.se

•

Gällande minimimått:
Öring 40 cm, Harr 35
cm och Lax 50 cm
Lax och öring är fredad
15/9 till 14/10. (Gäller
även åarnas biflöden)

•

Harr fredad under maj
månad

•

Endast flugfiske tillåtet
1/9 till 31/2

Fiskekort kan köpas på följande
ställen: Benkas cykel och sport,
OKlQ8 Sörberge, Hotell Laxen,
Tomat Ås, Alnö sportfiske samt
vid fiskekortautomat vid brand
stationen i Ljustorp.

Vykort:
Fiskeligen co Liljemark, Löv
berg l 02, 860 33 Bergeforsen

Fiskereceptet
Gäddburgare
600 g Gädda
1 tsk Herbamare
1/2 krm vitpeppar,
4,5 msk potatismjöl
2 dl mjölk 3%
Blanda med handrnixer, forma till
burgare, stek, servera med ham
burgerbröd, sallad och dressing.

Konstrundan i Hässjö
20 - 21 Augusti 2005 11-16
Rolandsbackelokalen

Församlingshemmet Hässj ö

Cathrin Andersson
Cecilia Hultman
Anna-Moa Nordström
Gunda Näsman Halvarsson
Anders Jacobsson
Lena Backman
Eva Norberg
Helene Vallin
Eeva-Liisa Holappa Jonsson

Lene-Marie Eriksson
Borghild Grahn
Rune Nerkman
Urban Nylander
Mattias Rustan
Sofia Rustan
Torsten Sundberg

Söråkers Herrgård

Lögdö "lagåm"

Curt Agge
Rolf Bengtsson
Ann-Mari Bergström
Christina Björklund
Gunilla Btilund
Karin Rolen Nordstrand
Gunnel Nygren
Gun Rohlertz
Lena Sellstedt
Ingrid Skoglund
Gunwor Swenning
Kristina Wa11in
Margot Granholm
Siri Nordin

Ulla-Marie Bergendahl
Laila Högberg
Britt-Marie Löfström
Birgit Sjölander
Fritz Wikberg
Ingre Zack
Ulla Britta Hill
Sif Andersson

Egen atelje

Lillstugan hos Ramgubben
Rolandsbacke

Kiki och Olle Blixt, Sörviksvillan
Söråker

jöran nyberg

Kaffeservering i Lögdö och Rolandsbackelokalen
Lunch Söråkers Herrgård till ett pris av 85 kronor
Sommar.musik i Hässjö kyrka lördag 20 augusti 11.30
SofiaYytterbom och Seth Hägglöf

Konstrundan genomförs i samarbete mellan Hässj ö Byalag och Ramgubben
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RIKSLARM
* VUXEN MAN ELLER KVINNA 120 - 70 ÅRS ÅLDERN
* SOMMAR / VINTERKLÄDSEL
* SENAST SEDD I LJUSTORPSTRAKTEN
IRRANDES RUNT, VERKAR SÖKANDE EFTER NÅT ...
ELLER NÅT ATT GÖRA

HEJ
Vi har ett problem. På kvällar och helger har vi
ungdomar ingenstans att vara, eller, jo.. det har vi,
Fritidsgården! Men för att den ska kunna hållas
öppen krävs det att
någon vuxen är där.
Vi vill att det ska hända mer saker för oss, så
Ljustorp kan leva vidare under mottot "bygden som
alla trivs i".
Så är du förälder som vill veta var dina barn är,
pensionär son1 vill föryngra din bekantskapskrets och
vill umgås med barnbarnen eller bara kan tänka dig
att ställa upp nån fredag / eller annan dag- kväll eller
helg, så vore VI oerhört tacksamma.
Det skulle vara j ätteroligt om någon eller några
kunde vara där nån dag under veckan. Man kunde
kanske ha nån filmkväll, karaokekväll eller ett
sommarlovsdisco.
VI VÄDJAR NU TILL ER. SNÄLLA HJÄLP OSS
ATT HÅLLA BYN VID LIV FÖR OSS UNGA.
Intresserad????
Kontakta Rebecca Johansson och Linn Ohlsson
070-525 79 68

