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

Tidningsinformation
Nästa tidning 11/10

Stoppdatum den 30/9

Lagfors, Åsbacken,
Lea Hörnström 		

tel: 060-810 50

Fuske:
Fuske byalag 		

Prenumerationer

tel: 060-810 51

Tidningen delas ut gratis till alla som har brevlåda i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen
kan prenumerera för 175 kronor per år. Sätt in
pengarna på PG 86 11 24-6 och skriv prenumeration, ditt namn och adress så kommer tidningen.

Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom:
Kjell Sjödin 			
tel: 060-820 31
Skäljom-Edsåker-Aspen:
Hans Öberg 			

tel: 070-340 92 29

Lögdö, Riibodarna:
Björn Andersson 		

tel: 070-354 10 84

Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget:
Pernilla Sjöström 		
tel: 060-824 34
Öppomsvägen, Hamrevägen:
Erland Nordström 		
tel: 060-823 19
Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv:
Mikael Forslund		
tel: 060-831 17
Åsäng, Höglandsbodarna,
Mjällå och Tunbodarna
Sven-Erik Karlsson 		

tel: 0702344885

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

Ljustorpsbladet
Ges ut av: Ljustorps socken ekonomisk förening
Org nr: 76 96 00-9476
Besöksadress:
Postadress:
		
Telefon:
E-postadress:
		
Webbadress:
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grönskande landsbygd

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

Annonser
Kontakta Ulf 070-2035469 eller redaktionen på
mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se
Om du eller någon du känner skulle vilja medverka eller skriva i tidningen, så hör av dig. Vi vill
gärna täcka upp det mesta som händer i bygden, men
tiden räcker inte alltid till.
Vi måste få ditt bidrag handskrivet eller i word med
bilder separat, så klistrar vi in där det passar. Vi förbehåller oss att bedömma, rätta och redigera i materialet så att det passar in i tidningen.
Ansvarig utgivare
Lena Liljemark
ansutg@ljustorpsbladet.se
Redaktion/skribenter
Sara Östman		
Olof Ulander
Torsten Byström
Lena Liljemark

tel: 060-12 26 66
tel: 060-822 40
tel: 060-57 93 22
tel: 060-822 22

Gästskribenter: Gunnar Berglund, Berry Johansson, Freja Tjärnberg och Sven Hallerdahl

röst

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

Sommar, sommar, sommar
Det är en underbar sommar med gott om tid
för fiske, bad och vandring. Ni passar väl på
att turista hemma. Det finns massor med tips
i vår lilla turistbyrå vid Ljustorps Handel.
Mackfrågan väntar på beslut från Länsstyrelsen avseende investeringsstödet och den
nystartade ekonomiska föreningen kan inte
fortsätta arbetet förrän det har kommit. Efter
beslutet har kommit är det åtta veckors leveranstid på tankarna, som ska grävas ner. Det
finns en tilltänkt leverantör i form av Q-star,
men det finns inget avtal skrivet.
Glöm inte surströmmingen i Präsgårdsparken den 14 augusti. Då träffas vi allihopa och
äter surströmming :)

Bygdens dag 31/8

En dag tillägnad landsbygden som firas i
anslutning till Ljustorps Handel. Separat
reklamblad och annonsering kommer att
genomföras för arrangemanget.
Alla föreningar eller företag som vill delta
med aktiviteter kan höra av sig till Niclas på
Ljustorps handel 060-820 40.

Föreningens aktiviteter

Tisdagsvandringar 30/7, 6/8, 13/8 kl. 18
17/8 Vandring Mjällådalen kl 10
31/8 Bygdens dag 10-16
31/8 GPS introduktion kl 15
Vi driver eller är samverkanspart i Leaderprojekten:
GPS för naturturism, Bygdegården som möjlighetsskapare, Dialog Mjällådalen och Lantnära boende
som har egen annonsplats i tidningen.

Styrelse 2013

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

Årsavgift

Enskild: 75:Familj: 125:Organisation: 200:--------------------------

Insats

Enskild: 100:Organisation: 300:-------------------------Insatsmedlemskapet är
personligt och betalas
en gång, sedan tillkommer årsavgiften varje år.

Kontakt

Öppom 110
861 93 Ljustorp
Tel: 060 - 824 13
Pg 86 11 24-6
Org. Nr: 76 96 00-9476
sockenforening@ljustorp.se
www.ljustorp.se/sockenforening
Bygdekontoret
Boka tid för möte
bygdekontoret@ljustorp.se
Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Hemsidor

www.ljustorp.se
www.upplevljustorp.se
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Avslutning för barnkören
V

Traditionsenlig resa avslutar terminen

arje år har kören avslutat sin termin med en resa
till Bollstabruk, där det finns
något speciellt att besöka. Det
är körledaren Agneta Granlöfs syster Kristina Aronssons hem som är målet.

Årets resa gick av stapeln den 28
maj. I år var det lite ovanligt berättar Agneta. Det brukar blåsa och
regna, men något sådant väder finns
inte att skåda, då det är strålande
sol och väldigt varmt. Barnen har
ätit lunch på skolan och strax efter
klockan elva svänger dagens chaufför Lage och Sjöströms Buss in på
vändplanen. Barnen räknas in och
vi tar plats i bussen. De äldre barnen
som varit med föregående år är väl
förberedda för den långa resan.
De har med sig olika digitala spel,
kuddar och lite fika. De barn som är
med för första gången är inte lika
väl förberedda. Något som märks
fort eftersom vi inte ens hunnit till
Härnösand innan den första frågan
kommer- Är vi framme snart?
Fika
I Härnösand plockar vi upp Agnetas två barnbarn Ninni och Nova,
som ska få följa med. Under resan
har Agneta fullt sjå med att dela
ut äpplen och vatten, något som
behövdes då det var väldigt varmt i
bussen. Så, efter vad barnen tyckte
var en evighet, var vi då framme.
Uppställning utanför bussen och
lite förhållningsorder från Kristina,
sedan bär det iväg mot första anhalt

- fåren. Kristina delade ut bröd så
baren fick mata dem med. Det var
med skräckblandad förtjusning de
gick in i hagen tillsammans med
tackorna och lammen. Sedan följde
besök hos kaniner, möss, marsvin,
åsnan Caesar Haneball och islandshästen Dagfaril, men han ville inte
ha besök och stod längst bort i hagen
och tryckte. På gården gick ankor
och höns lösa och några av barnen
följde hönsen upp på gödselstacken.
Undertecknad fick sig ett gott skratt
åt deras miner, när de kom underfund med vad det var som de stod
på.
Reptiler
När det var dags att få hålla i
ormarna, en pytonorm och en
majsorm vart det trängsel i kön.
Alla ville in först, men Kristina
delade upp dem i tre grupper om sex
vardera. Inte alla ville dock hålla

Lövbergs B&B

När du får gäster eller affärsbesök för övernattning
www.bedbreakfast.ljustorp.se
bedbreakfast@ljustorp.se eller 070-660 82 40
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i ormarna. På gården fanns det
också två hundar, sex katter, påfåglar, finkar, kanariefåglar och säker
några fler arter. Kristina berättade att hundarna och åsnan är de
enda djur som hon köpt. Resten är
djur som skänkts till henne av olika
anledningar. Dagen avslutas med
fika och det bjöds både smörgåsar
och sockerkaka med småkakor.
Barnen lät sig väl smaka efter en
intensiv dag och efter fikat spreds
de ut över gården. Några vill bara
vila i trädgårdsmöblerna, medans
andra hälsade på djuren en sista
gång innan avfärd. När alla de 19
barnen var inräknade började resan
hemåt igen. Aron Edén och Maria
Funke tyckte att det var roligt, de
hade inte sett så många djur på ett
och samma ställe tidigare, inte ens
på djurparken. De ser redan fram
emot nästa år.
Text & bild: Sara Östman

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Var med på våra andelsspel från Svenska Spel!

Loka 1,5 l

Jumbokräftor

2 för 28:-

119:-

Laxfilé 4 p

Cream Bonjour

85:- /st

2 för 30:-

+ pant

Findus

1kg

Färskost 100g

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller med reservation för slutförsäljning.

Vi har Shell motorolja!
Niclas och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

OMBUD FÖR

Beställning
senast Torsdag.
Tel: 820 40

Öppettider

Mån-Fre 9-19 Lördag 10-16 Söndag 11-15
Adress: Öppom 110, 861 93 Ljustorp, Tel: 060-820 40, fax: 060-820 50,
e-post: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida: www.ljustorpshandel.se
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(f.1972) bosatt i Haga, Sundsvall, och Maria (f.1977) bor i
Stockholm, har sett till att 5
barnbarn förgyller tillvaron
för Majvor och Hans på ”gammeldagarna”. Majvor, kan
nämnas, har arbetat inom
bok- och pappershandeln men
är nu också pensionär, så det
blir mycket tid tillsammans
numera.

Ljustorpsprofil 44
Hans Lögdahl f. 411101

På 40-talet uppfördes en hel
del gårdar, s.k. Per-Albinstorp på Lagfors med tillhörande avstyckade småbruk. I
en av dessa gårdar är Hasse
uppväxt tillsammans med
modern Ingeborg och morfadern Einar Lögdahl, som även
uppförde bostadsbyggnaden
med tillhörande ladugård.
Som övriga torp i grannskapet inrymdes några kor även
här. Mor Ingeborg skötte hushålls- och ladugårdsysslor
och morfadern tillsammans
med grannen Bernhard Berg
arbetade vid dåvarande Lagfors sågverk. Åren före skolgång var snart till ända och
småskolan i Ås blev aktuell,
belägen ca 2 km från hemmet.
Ett mellanår förlades Hasses
skolplikt på Bredsjöns skola
för att därefter återförenas
med Ås. Sista skolåret i Mellberg.
Förutom att vara behjälplig
hemma blev det olika arbeten hos SCA, såsom röjning,
plantsättning och dylikt. Var
bl.a. med vid utstakning av
den blivande skogsbilvägen
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mot Andersjön, Skinnen och
vidare mot Viksjö. Vår och
sommar i 5-6 år var Hasse
timmersorterare vid Lövudden i Timrå, ett jobb som
sysselsatte stora delar av
Ljustorpsbygdens ynglingar.
Då blev det barackliv under
veckorna. 1960-61 avverkades värnplikten vid LV5 i
Sundsvall. I 25 år blev televerkstaden Hans arbetsplats.
Vid dess nedläggning hamnade vår profil på Ortvikens
pappersbruk 1989-2006 och
nu blir Hasse pensionär.
Gift sedan 1971 med Majvor
Renqvist, en Gångvikstjej
som han ”raggade upp” på ett
tidigt stadium. Barnen Patrik

På 1960-talet spelade Hasse
fotboll i Ljustorps IF. Då var
bollplanen i Lagfors och belägen ett stenkast från Hasses
hem. Där tillbringades många
kvällar i ungsdomsåren. Är
naturmänniska, gillar fiska
och plocka bär. God fysik
som underhålls med dagliga
promenader. Är gråstarrsopererad på båda ögonen med
lyckat resultat. Makarna
Lögdahl har varit bosatt på
Fyrväplingsvägen i Sundsbruk i alla år, startade i en
1:a som blev 2:a och 3:a. Nu
är det en 4:a med bostadsrätt
som gäller. Mycket trivsam
och inbjudande lya. Kattvaktsåtagandet under sonens
semester tar nu vid för Hasse
och han styr kosan mot Haga.
Intervjun avslutas därmed.

Torsten Byström

Semesterstängt v. 27-33 Kontakt via mejl. Läses av 1 ggr/ vecka

Fotbollssektionen
3 augusti kl. 14.00
10 augusti kl. 15.00
17 augusti kl. 15.00

Ljustorp-Matfors
Ljustorp-Granlo
Ljustorp-Holm

Mottagning av metallskrot!
Containern finns på plats på IP.
Stöd vår verksamhet och lämna ert
metallskrot där.
Föreningens medlemsavgift 2013
Ungdom tom 20 år
75 kronor
Pensionärer		
75 kronor
Vuxen			
100 kronor
Familj			
200 kronor
(gäller personer boende i samma hushåll)

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

Bingolotter

Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

Ljustorps IF:s Minnesfond

Gåvor som skänks till denna fond går till
föreningens ungdomsverksamhet. När ni
vill använda denna fond så ring
IF- Kansli: 060 - 821 86
Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029
Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening
Telefontid: Må-Tors 9.00-12.00
Tel: 060-821 86
Jounr: 072-7057943

Bilbingo
Torsdagar kl. 18.45
Kassan öppnar kl. 17.45
Ljustorps bygdegård
Välkomna!

Vi avslutar den 29/8

Barnfotboll

Ljustorps IP
Måndagar kl. 18-19
Från 5 år och uppåt.
Under tiden finns det fika
till föräldrarna.
Vi har ett nytt journummer till
vaktmästarna:
072-705 79 43
Kom och prova vår NYA badtunna!
Locka vänner, familj
eller arbetskamrater
till en naturnära
spaupplevelse och
hyr vår vedeldade
badtunna.
Adress: Öppom 110, 861 93 Ljustorp
Hemsida: www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif
E-post:
ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:
5808-0029 (medlemsinbetalning)
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Sommarläger

ör tredje året i rad annordnade Bygdetorget sommarläger för barnen i byn.
17 barn var det som deltog i årets
läger. Åldrarna sträckte sig från
5 år upp till 12 år. Lägret pågick
i tre dagar mellan 9 och 14. På
måndagsförmiddagen anlände
barnen. Ledarna presenterade
sig och man gick igen planerigen
för dagarna och även regler om
hur man uppför sig och behandlar varandra. I år var det två
vuxna ledare som hade hjälp av
sex sommarjobbande ungdomar.
Efter att det var avklarat gick
alla ut. Några målade hejaplakat på lakan med vattenfärger.
Dessa hängdes sedan upp vid
läktaren på fotbollsplanen där
Ljustorps IF:s lag kan se dem
hela sommaren. Andra valde
att måla på asfalten med både
asfaltskritor och vattenfärg. En
del spelade spel, så som kubb

och badminton. Dagen fortsatte
med brännboll och andra sommarspel. Till lunch serverades
mos och korv. Barnen var nöjda
när föräldrarna hämtade dem
vid 14 tiden. På tisdagen packades bilarna fulla och kosan styrdes upp till Röjesjön. Hur det nu
var så blåste det rätt kraftigt och
barnen klädda i små sommarkjolar och shorts packade in sig i
filtar och handdukar. Meningen
var att de skulle få paddla kanot,
fiska och bada, men det var bara
några barn som badade och fiskade. Efter en liten stund togs
beslutet att fara tillbaka till
idrottsplatsen.
Väl där plockades spelen från
måndagen fram och badtunnan
fylldes i en hast. Efter en otålig
väntan på att vattnet skulle bli
varmt så kunde de som ville ta
ett varmt dopp. Även bastun
slogs på och några letade sig in
dit. Till lunch serverades hamburgare grillade som det ska

vara.

Så var det då den tredje och
avslutande dagen. Ungdomarna
tog med sig barnen ut på 7-mannaplanen och spelade fotboll
hela förmiddagen. Några barn
var kvar och fyllde vattenballonger. Tyvärr var det ett barn
som gjorde sig illa på fotbollsplanen och var tvungen att fara
hem. Till lunch blev det pyttipanna och sedan var det dags för
det som alla barnen längtat och
tjatat efter hela dagen - Vattenkrig! Det vart krig mellan barnen
och sommarjobbarna. Vattenballonger, vattengevär, vattenpistoler och vattensprutor såg till
så att alla var dyblöta ganska
omgående. Vattnet var kallt och
badtunnans varma vatten blev
populärt att värma sig i. Även
bastun fick tjänstgöra som värmestuga. Barnen var trötta och
glada när det var dags att gå hem.
Text & bild: Sara Östman

Ovan: Några av barnen spelade kubb.
Th: Det avslutande vattenkriget är alltid populärt!

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

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
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Välkommen till Bygdegården
PARKERING
PÅ BYGDEGÅRDENS
MARK
PERSONBILAR:
med eller utan tillkopplad släpvagn;
MAX 24 timmar.
LASTBILAR:
Endast lastning och lossning av
produkter till och från Bygdegården,
Ljustorp Handel eller övriga
verksamheter på fastigheten.
SLÄPVAGNAR av alla slag:
Endast lastning och lossning.
I övrigt efter skriftligt P-tillstånd från
Bygdegårdsstyrelsen. Överträdelse
beivras.
Bygdegårdsstyrelsen
Tel. 072-7057943, 070-3375307

Glad
sommar!
Bymackens hemsida:
www.bymacken.ljustorp.se

Semesterstängt v. 27-33 Kontakt via mejl. Läses av 1 ggr/ vecka
Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, kök, förråd, samlingslokaler och Bygdetorget. Här spelas
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser,
arrangeras cafekvällar och modevisningar mm.
Här finns en stor sal som rymmer ca 150 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även
Bygdetorgets lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljudanläggning, videokanon, optisk fiber och trådlöst internet. Vi erbjuder också lokal för borgliga ceremonier.
Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakta i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift.
Bokning sker via kontakt med Marlene: 060-821 86

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

KONTAKT:
Prisuppgift & bokning:
mån-tors 9-12 tel 060-821 86
bygdegarden@ljustorp.se
---------------------------------------Vaktmästare: Mikael Gissberg OBS NYTT
Svante Jansson
TEL. NR
Journummer: 072-705 79 43
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Tiden går och med den Kyrkorådet
Så länge vi minns har Ljustorp haft ett kyrkoråd, men
nu är stunden kommen att
ta farväl. Dagens kyrkoråd
valdes vid det förra kyrkovalet 2009 och nu vid det kommande valet ersätts rådet av
ett församlingsråd istället.
Det är kanske dags för en resumé
i korta drag över vad som hänt
de senaste 12 åren sedan kyrkan
skildes från staten år 2000. Den
första kyrkoherden hette David
Fällman, som avled 2006, den
andra Peter Persman numera
kyrkoherde i Själevad och den
nuvarande allas vår Thord Hägglund.
Allra först vill jag peka på att
det vid samanslagningen med
Hässjö och Tynderö beslutades
att kyrkoavgiften skulle bli 1,57
- för Ljustorps del innebar detta
en minskning. Än i denna dag är
avgiften densamma trots exempelvis ökade personalkostnader,
dyra renoveringar, installation
av bergvärme både i församlingshemmet och i kyrkorna och
borrning för eget vatten till kyrkogården.
Kyrkorådet har ansvaret för
verksamheten inom församlingen tillsammans med kyrkoherden och den komminister som
arbetat i Ljustorp. På större orter
finns ofta anställd personal, som
tar hand om det praktiska i samband med arrangemang av olika
slag, men här har allt tagits

omhand av kyrkorådet. T.ex.
Mitt på dagen träffar en gång i
månaden och som avslutning en
resa varje vår till olika sevärda
platser, cafékvällar ett par
gånger om året, Seniorsöndagar
med lunch, stor surströmmingsfest gratis för hela byn i augusti
(ca 180 deltagare varje år), öppen
kyrka och församlingshem med
kaffe under Allahelgonahelgen.
Dessutom har frivilliga krafter
fällt ”urskogen” runt Lagfors
kyrka liksom också vid Röjesjön
och badplatsen.
Det som ändå känns viktigast
under alla år är den samverkan
rådet byggt upp me dandra organisationer inom byn. Sedan länge
samverkar vi med Idrottsföreningen både genom reklam på
idrottsplatsen och kostnaden och
arbetet kring surströmmingen,
Röda Korset i samband med julmusiken, Bygdegården på olika
sätt bland annat genom bidrag
till deras barnverksamhet, Hembygdsföreningen genom gudstjänsteroch nu senast i vår under
deras renovering med tillgång till
lokal i församlingshemmet. För
att inte prata om Roger Pontares
bejublade föreställning för några
år sedan. Baptistförsamlingen
och Frälsningsarmén genom att
anordna Countrykvällar de två
senaste åren med ca 150-160 deltagare per kväll. Kyrkorådet var
också en viktig bidragsgivare i
samband med insamlingen till
macken i Ljustorp.

NÄRODLAD POTATIS
SUPERB
KING EDWARD

Vår kantor tar hand om en vuxenkör och två barnkörer - de har
firat Luscia, Jublat i bushen,
varje år haft Julmusik till stor
glädje för alla, sjungit in våren
på Valborg på Hembygdsgården
och sist, men definitivt inte minst
sjungit under gudstjänsterna.
När det gäller renoveringar så
vill jag påminna om bergvärme,
målningen av församlingshemmet, Lagfors kyrka under de
senaste åren och klar i sommar.
Där kommer vi att ha gudstjänster den 21 juli och 25 augusti.
Naturligtvis minns vi också fasaden på kyrkan i byn - visserligen
ramlade den ner efter två år, men
görs om i år utan någon kostnad
för pastoratet.
Vår vilja och mening är att
kyrkan ska vara en viktig och
naturlig del av och i byns liv.
I höst är det kyrkoval igen delta i valet och gör din röst
hörd.
”Gamlingarna i kyrkorådet”
önskar det nya församlingsrådet stort LYCKA TILL. Vi som
tackar för oss heter Freja Tjärnberg ordf, Gunnar Höglund ordf,
Mainy Nilsson, Kjell Sjödin,
Harriet Sällström, Lars Göran
Frölander, Inger och Björn
Andersson, Per Malmsberg och
Niclas Andersson.

Text : Freja Tjärnberg

Våga Vara Vacker

125kr/25kg
ROGSTA GÅRD, LJUSTORP
NILS HENRIK 070 645 99 42
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Birsta Cupolen
BIRSTA Tel. 52 52 55
www.harlinjen.nu
Maggan, Mickis, Annica, Pernilla, Maria, Isabell och Viktoria

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!

Utflykten mot hemligt mål
På kvällen den 14 juli gjorde Ljustorps avdelning av Centerpartiet sin årliga utflykt mot
hemligt mål. Resan gick till Landtjärn, Stigsjö och MittBi. Lars Höglund är sedan 2006
en storskalig lokalproducent av Norrländsk honung. Med moderna och rationella metoder
hanterar han ca 800 bi-samhällen som under några intensiva vår- och sommarmånader
finns utplacerade mellan Härnösand och Timrå kommuner. Anläggningen i Landtjärn hanterar ca 30 ton färdig honung årligen.
Efter en informativ och lärorik genomgång med allt från propolis, vaxkakor, drönare och
besvärliga björnar avslutades utflykten med picknick och lotteri.
Kyrkoval söndag 15 september
Glöm inte att göra DIN röst hörd i kyrkovalet! Du kan i år på ett enkelt sätt brevrösta.Se
vidare information om valet på annan plats i denna tidning.
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Timjanstekt kyckling med sötsyrlig sallad
Ingredienser
1/2 kruka timjan
4 kycklingbröstfiléer
1 msk smör eller margarin
salt och svartpeppar
4 portioner bulgur (eller
annat gryn)

4 portioner

Tid: Under 45 minuter

Sallad
3 morötter
1/2 knippe rädisor
1/2 isbergssallad
2 dl matyoghurt (10%)
1 msk flytande honung
1 msk ättiksprit
salt och peppar

Gör så här

Sätt ugnen på 175°C.
Hacka timjan grovt. Bryn kycklingen i matfettet, krydda med salt och peppar. Vänd kycklingen i
timjanhacket och lägg den i en ugnssäker form. Sätt
formen mitt i ugnen 15-20 minuter eller tills kycklingens innertemperatur är ca 72°C.
Koka bulgur enligt anvisningen på förpackningen.
Sallad: Skala och skär av ändarna på morötterna.
Hyvla remsor av dem med skalaren. Skölj och ansa
rädisorna. Skär dem i klyftor och salladen i bitar.
Blanda yoghurt med honung och ättikssprit, vänd ner

grönsakerna och salladen. Smaka av med salt och
peppar.
Skär kycklingen i skivor och servera med bulgur och
salladen.
Servera gärna med bröd.

För alla

Rätten är fri från ägg. Gör glutenfri: byt ut bulgur mot ris eller quinoa. Servera med glutenfritt bröd. Gör laktosfri: använd
laktosfritt matfett och laktosfri matyoghurt. Gör mjölkproteinfri: använd mjölkfritt matfett. Byt ut matyoghurten mot Sour
Supreme (innehåller soja).

Receptet är hämtat från ica.se

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23
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Mobila massören!
Köp
öronljus!

Jag har
Linnex
linniment.

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

Trygg, lokal och långsiktig
karminkom.se

Jag hjälper dig med din skog!
Jag heter Patrik Johansson och är SCAs nya virkesköpare i Ljustorp. SCA erbjuder tjänster som
täcker skogsägarens hela behov, från skogsbruksplan till gallring, slutavverkning och skogsvård.
Tveka inte att kontakta mig om du funderar på att avverka eller om
du vill få råd i skogliga frågor.
Ring mig eller kom in på SCAs kontor i Härnösand så bjuder jag på
kaffe och berättar mer om vad jag kan hjälpa till med.
Patrik Johansson
SCA Skog AB
Medelpads skogsförvaltning
Järnvägsgatan 2
871 45 Härnösand
Tel 0611-444 93
patrik.johansson.skog@sca.com

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

Bild nr 11855.

Bilden är tagen 1924 och visar torpet
Brännan i Edsåker. Väldigt många
av torpen i Ljustorp vid denna tid
är enkla sex-knutars stugor med
eller utan övervåning. På Brännan
har man låtit fantasin flöda och försökt göra sin bostad så funktionell
och vacker som möjligt.Vid denna

Bild nr 11867.
Bilden är tagen 1937-1938 och
visar bybor i olika åldrar från
Fuske by på skidutflykt till
Röje. Bilden utstrålar lugn och
glädje, man hade helt enkelt
kul. Det var ett vanligt söndagsnöje att göra en skidutflykt
och det samlade en stor del av
byn. Med sig hade man en matsäck med choklad eller kaffe
och smörgåsar berättar Barbro
och Lars-Erik Nilsson. Personer
på bilden är i första raden från
vänster Roland Ålander, Bengt
Forsberg, Gert Engström, Knut
Hamlund,
Bert
Hamlund,
Sören Lindström. Andra raden
från vänster: Gunhild Svelander, Holmer, Maja Hamlund,
Gunnar Kårström, Alva Höglund och Artur Höglin
14

tid pågick fortfarande spöning av
husen med ytterpanel utanpå de liggande timmerstockarna för bättre
isolering, här är det genomfört och
huset är utbyggt. Entren har fått
tak med snickarglädje. En extra
vindskupa på taket som fortfarande
väntar på sitt fönster. Varje takslut
har fått en ståndare och längs taket
löper ett staket som avslutas med en

flaggstång. Ingången är lövad så det
är säkert midsommar och man har
klätt upp sig. Till vänster står den
stolte ägaren Axel Öberg född 1878
och hans hustru Olivia Öberg född
1882. Sedan följer sonen Gunnar
Öberg född 1905, Kristin Lövstedt
född 1857 och Axels döttrar Gunhild
och Ragnhild Öberg.

14 Augusti 14.00 - 19.00 SURSTRÖMMING.
Öppet under dagen. Kom in ät, umgås och njut av
den norrländska delikatessen framför andra!
LENNART TJÄRNBERG MUSIK, LOTTERI
18 Aug Tolfte söndagen efter Trefaldighet
18.00 Temagudstjänst Ljustorps kyrka
Thord Hägglund
25 Augusti Trettonde söndagen efter trefaldighet
”På sångens vingar” 11.00 Festgudstjänst i Lagfors
kyrka Högtidligt återöppnande av kyrkan efter den
omfattande utvändiga renoveringen. Màtis Andras.
Ljustorpskören under Agneta Granlöfs ledning. Ta
med egen fikakorg
1 September Fjortonde söndagen efter trefaldighet
18.00 Temagudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund. Agenta Granlöf
Många har blivit upprörda över hur
de har sett ut på bl a kyrkogården i
Ljustorp denna sommar. Fullt förståeligt eftersom många inte känner igen
sig från hur det varit tidigare år.
Den avgift som alla medborgare
betalar till för kyrkogårdarnas skötsel avser alla gemensamma områden
på kyrkogården som gångar, häckar,
trädgårdsbuskar, träd, gemensamma
gräsytor mm. Gravplatsen med gravsten, blomrabatt, och markytan ca 3
m² hör inte till det gemensamma utan
den är personlig. Något fint egentligen då det är familjens och släktens
personliga grav och minnesplats och
där vi som kyrkogårdsförvaltning har
begränsningar i vårt ansvar och våra
möjligheter att påverka.
Redan i slutet av januari tog vi upp
frågan om prissättningen av våra
tjänster vad gäller olika typer av
skötselavtal som pastoratet har. Vi
beslutade att även detta år ligga
kvar vid samma prisnivå som 2007.
Med ett 3 års avtal är kostnaden:
Skötsel av gräsgrav: 1.680 kronor
Skötsel av grusgrav: 2400 kronor
Liten
plantering:
960
kronor

8 September SENIORSÖNDAG
11.00 Högmässa med efterföljande kyrklunch i Församlingshemmet. Äldsta kvinna och man i församlingen får traditionsenligt blommor. Kyrkorådet är
inbjudare till festdagen
15 KYRKOVAL. Ingen gudstjänst men glöm inte
bort att gå och rösta i kyrkovalet !
Seniorsöndagen är i år den 8 september – börjar med
gudstjänst och fortsätter med smörgåstårta läsk och
kaffe i församlingshemmet.
Surströmmingen avnjuts som vanligt med förhoppningsvis vackert väder den 14 augusti. Boka dagen
redan nu. Öppet också som vanligt från klockan
14.00 till och med kl 19.00 . För tolfte gången ska
vi med själ och hjärta angripa denhär delikatessen.
ALLA ÄR HJÄRTELIGEN VÄLKOMNA.

Stor plantering: 1.590 kronor.
Endast klippning runt gravsten / gravrabatt: 600 kronor. Kyrkonämnden
beslutade dessutom att erbjuda ett
1 års avtal med 1/3 del av prislistan
ovan. Dvs 200 kr per år för klippning
runt gravsten / gravrabatt.
Den som är ägare till graven har
ansvar för sin grav. Har man inte själv
möjlighet att sköta graven så kan man
köpa den tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Sommarsäsongen sträcker
sig från maj till oktober och för den
som har en gräsgrav kostar skötseln ca
3 kr per dag. Vill man dessutom ha en
stor plantering med 10 kantväxter och
10 sommarblommor så blir kostnaden
ca 6 kr per dag. Vill man sköta det
mesta själv men behöver hjälp med
klippning runt gravstenen så blir kostnaden strax över 1 krona per dag för
hela sommarsäsongen. Det kan tyckas
vara en spottstyver som kyrkan lika
gärna kunde bjuda på, men kyrkan
har under en lång följd av år bibehållit
samma begravningsavgift och kyrkoavgift medan kostnadsnivån i samhället stigit. Dessutom kommer kravet
på att vi tydligare ska följa begravningslagen. Maningen är enkel, - att
vi
ska låta det som är gravrättsä-

garens personliga ansvar vara det och
koncentrera oss på det som är vårt
gemensamma ansvar.
Vi kan samtidigt glädja oss åt att
Härnösands stift och staten genom
kyrkoantikvarisk ersättning gjort det
möjligt för oss att skydda och bevara
våra kyrkor. Nu senast i sommar när
Ljustorps kyrkas torn får ny puts och
när Lagfors Brukskyrka blir renoverad för mycket stora belopp. Ingen av
dessa åtgärder hade varit möjlig om
Ljustorps församling själv hade burit
kostnaderna.
Om jag själv personligen är ledsen
över sakernas tillstånd på kyrkogården? Naturligtvis, men jag är samtidigt
övertygad om att det till nästa sommar
kommer att se mycket bättre ut.
PS: Kyrkonämnden beslutade att en
klippning av alla gravar ska göras nu
i dagarna för att i någon mån lindra
situationen för tillfället. Den bekostas
av alla de som är medlemmar i Ljustorps församling och betalar kyrkoavgift. Kostnaden kommer inte och kan
inte belasta begravningsavgiften.
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Republiken Riibodarna
Det har kommit till redaktionens kännedom att Republiken Riibodarna har ett
gott öga till Ljustorpsbladet.
Så till den milda grad att de
har gått samman och gjort en
insamling.
Resultatet av den gemensamma
insamlingen skänkts till Ljustorpsbladet. De säger sig upp-

skatta Ljustorpbladet och dess
innehåll väldigt mycket och det
är det som är anledningen till
denna insamling.
Vi på redaktionen är väldigt överraskade och naturligtvis väldigt
glada över denna uppskattning.
Det hör inte till vanligheterna
att vi får in sådana här spontana
bidrag till vår verksamhet.

Republiken Riibodarna är som
namnet antyder beläget i Riibodarna, i utkanten av Ljustorpsbladets utgivningsområde.
Republiken har funnits i många
år och gör ibland sin röst hörd
när något uppfattas som felaktigt, eller som i det här fallet,
som positivt!

Den stora kometen
Vid den natursköna skogsgläntan i Risnäs, Stigsjö och
Janne Vängmantorpet gick
rubricerade folklustspel av
stapeln i slutet av Juni.
En bejublad föreställning av
Janne Vängmanteaterns ensem-

ble. Fyra föreställningar gavs,
tyvärr regn i premiären med
endast ett trettiotal i publiken,
men övriga spelningar blev det
fulltaligt i bänkraderna. Jonke
och ladugårdsrockarna värmde
upp 1 timme före varje föreställning. Världen gick ej under lyck-

ligtvis, så vi får uppleva dessa
underbara amatörskådespelare
många gånger framledes och
även de populära torpskvällarna
i Risnäs på onsdagskvällarna i
Juli.

TA DIG TID
Ta dig tid att tänka, det är en källa till kraft
Ta dig tid att vara vänlig, det är vägen till lycka för dig och andra
Ta dig tid att glädjas, skratta och led, det är musik för din själ
Ta dig tid att ge och ge ut av dig själv, ty för kort är din dag att vara självisk.
Ta dig tid att bedja, det är den starkaste kraften på jorden
Ta dig tid att älska och att bli älskad, det är ett gudagivet privilegium
Ta dig tid att glömma dig själv och vara till för andra,
det är nyckeln som öppnar himmelen.

RESERVDELAR GRÄSKLIPPARE FYRHJULINGAR
DÄCK MOPEDER TIMMERVAGNAR VINCHAR
HÄCKSAX TRIMMERS KRATTOR LED-ARBETSBELYSNING PACKLÅDOR MOTORSÅGAR HANDVÄRMARE FJÄRRLJUS MM
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Ljustorps Baptistförsamling
Så går då sommaren in i nästa fas, hoppas att er sommar varit bra så här långt med lagom mycket sol, värme
och vila.
Under sommaren är det lätt att stressa och fösöka hinna
med att göra allt och glömma bort vilan för kropp och
själ.
I psalm 23 i Psaltaren i bibeln står det bland annat om
Gud som hjälper oss att finna lugn och ro.
”Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för
mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna
vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. ...”
Läs gärna hela psalm 23 och fundera.
Mötesprogram för augusti - september:
Söndag

11/8

11.00 Gudstjänst

Söndag

25/8

11.00 Gudstjänst

Söndag

8/9

11.00 Gudstjänst

Lördag

21/9

18.00 Ukrainakväll:
-vad hände på resan?

Söndag

29/9

11.00 Gudstjänst

Va r m t v ä l k o m n a !
För övriga gudstjänster och samlingar, se predikoturerna och vår hemsida!
www.ljustorpsbaptistforsamling.se
Pg: 269356-2, Bg: 5355-1123
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Mjällådalens byalag

Ås/Lagfors byalag

Sommarhälsning från Mjällådalens Byalag

Aktiviteterna i byalaget går för närvarande på sparlåga så det finns
inget att rapportera. Vi återkommer
när vi startar upp igen.

Önskar alla läsare en fortsatt fin sommar och ta vara
på möjligheten att utforska lite mera av vår vackra
dalgång Mjällådalen genom att t.ex. följa
gångstigen emellan Petter Norbergs bron och
Jällviksbron, eller gå från Petter Norbergs bron
mot Västanåfallet.
Lycka till och ha som sagt en fortsatt fin och skön
sommar.

Glad sommar!

Hälsningar
Sven-Erik Karlsson
Ordf.
Mjällådalens Byalag

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

Släkapick		
Slärvan		
Slärvit		
Slorer		
Slörke		
slö´sche		
slösäd		
kärna
smolk		
smul-grå´t		
småla		
små-na´ran
smör-gnétta		
snésske		

person som är opålitlig
trasorna
trasigt
trasor
sörpla
en lättfotad kvinna
lättsäd, har dålig
smet, smörja
snål, sniken, gniden
knastra
senväxta små granplantor
en knivsudd smör
snett

Bygdetorget
Semesterstängt
Öppnar åter 19/8
Sommarläger

TACK till alla barn som deltog och ett jättetack till alla ledare!

Vi jobbar just nu på höstens aktiviteter,
har du något önskemål maila på:
bygdetorget@live.se

Seniorcafé

Ha en fortsatt
Fredagar 10-12
trevlig
sommar!
Börjar igen 25 aug
Barnklädsmarknad

28-29 september
Är du intresserad av ett säljnummer?
Du lämnar in kläderna
så säljer vi dem åt dig.
Ring: 0703375307
kl. 9-16 Mån-Tors

Välkommen in!
bygdetorget@live.se Marlene tel: 82186 Sara tel: 0705592797
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Liggande hönor

Ljustorp har fått ett nytt centralt beläget utflyktsmål. Det är
en stor uppallad sten - liggande
höna som utgör en gränsmarkering mellan Lövberg och Björkoms byar.

Stenen vilar på tre små stenar. På
stenens högra sida, under Gunnar
Berglunds hand syns en anvisarsten till nästa gränsmarkering. I
lantmäteriprotok-ll från Björkom
1789 anges att stenen heter ”Jettestenen”. Stenen är inte ny där den
ligger på Jättestenberget, se Not1.
Den kan vara jämngammal med
bystrukturen i Ljustorp som efter
namnanalys anses vara från järnåldern. Tillsammans med bronsåldersröset, Lövbergskyrkan, på andra
sidan dalgången och den bortgrävda
gravhögen i Mellberg vittnar den om
forntidens sätt att hävda sitt revir.
Att hönan inte väckt tillbörlig respekt beror på att den kamouflerats
som gränssten i fornminnesregistret. (Ljustorp 158:1) Och den är inte
ensam. Släktingar häckar ofta på
berg och gravfält. Om de inte har ett
geografiskt namn så innehåller de
i stället namn som jätte, troll, hedning, offer, kyrka eller trefot.
Uppallade stenar finns över hela
världen. Allt från Afrika i söder till
Alaska i norr. Vanligast är de i norr
med revirmarkeringar, kult- och
offerseder kopplade till sig. I sameland offrades renhorn och annat.
Och förr i tiden fanns det samer så
långt söderut som Uppland - Värmland. På sina håll offras det nog än
i dag. I Dalarna fann arkeologen en
smörgås under en hönan. Vid en
annan fanns det brända marschaller efter en nattlig ceremoni. I Medelpad finns det bara två släktingar

till i Raa:s register. En vid ett röse
i närheten av kyrkan i Tynderö
(Tynderö 32:1) och en på ett berg i
Å, (Njurunda 458:2. Under den var
offergåvan plastkassar. Den stenen
ligger i närheten av fyndplatsen för
ett unikt praktsvärd från bronsåldern. Förklaringen till att det inte
finns fler kända hönor i Medelpad är
nog att ingen letat.
Efter en snabb titt på Ljustorps historiska kartor fördubblades antalet.
I gränsen mellan Jälllvik och Högland fanns Stortobergs råsten som
var med tre små stenar underlagd.
Gränsen slutar vid Rotbergs sten
som vilade på två stenar och en berghälla. Den tredje beskrivs under
gränstvister med Indal på Fuskberget. På Fuskåsen innan Skälsjön
redovisas den fjärde. Den femte är
Kulleråsstenen i Ås bys norra gräns.
Och hönan på berget mellan Löfberg
och Björkom var en riktig kändis för
300 år sedan som återkommer i flera
rågångsbeskrivningar. -Jättestenen,
liggande uppå flata berget av 4 alnar
s höjd samt 18 alnars omkrets stor,
syntes dock under den samma 3.ne
mindre stenar lagde,
varpå han vilade, står
det i en rågånsbesrivning.
En modern variant son
verkar uppallad finns
efter vägen mellan
Andersjön och Skinnen. Till skillnad mot
sina äldre släktingar
som
försetts
med
skålgropar eller hällmålningar är de här
sentida hällmålningar
på ett 2,5 m högt och 2
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m brett stenblock. De två målningarna är på stenblockets släta sidor.
Den ena målningen föreställer en
trafikskylt innehållande en pekandehögerhand. Den andra har texten
”Vårda nutid älska forntid” kring ett
fält inom vilket är tre streckfigurer
en överkorsad fisk och årtalet 1964.
(Ljustorp 253:1)
En annan intressant sten som inte
finns i registret är predikstolsstenen
på Predikstolsberget i närheten av
gränsen not Viksjö. Det finns flera
teorier om predikstolsorternas funktion. Frågan är om den utmärkte
gränser mellan prostarnas tiondeuppbördsområden eller är det upphöjda
platser där missionärerna predikade? Eller är en predikstolsort en
sten eller ett berg där man ropade ut
gränsen mellan bygder, härader och
prosterier varvid gränsen skulle gå
så långt bort som ropet kunde höras?
Här lutar det mot prosteriteorin.
Av 1314 års pastoratsförteckning
framgår att, de båda landskapen
då bildade var sitt prosteri, omfattande för Medelpad 18 socknar, för
Ångermanland 22 socknar inklusive
Umeå och Bygdeå. Det innebär att
predikstolsstenen ligger på gränsen mellan de två prosterierna som
fortsätter till Häggdånger som på
den tiden också var en gränsbygd
mellan de två prosterierna. En av
dem ligger på en udde vid kusten
nedanför Predikstolsberget. Den
andra norr om Kyrksjön.
Not 1 Berget ovanför Lövbergs by
har inget namn och kallas här Jättestensberget.
Text & bild: Sven Hallerdahl

REA

50% -70%
på nästan allt.
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt Pensionärsrabatt

Öppet:

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

Välkommen!
Boule

utomhus
onsdagar kl 11
Ljustorps IP
SURSTRÖMMING

27 aug. kl 13.00 Bygdegården Ljustorp
underhållning, anmälan senast 16/8 tel 579604

MEDLEMSMÖTE
24 sept. kl 13.00 Bygdegården Ljustorp
Viksjö spelmansgille samt filmvisning
HÖSTFEST
25 okt kl 18.00
middag med dans
Bygdegården Ljustorp

Som vanligt kommer vi att annonsera i dagspressen
om de olika aktiviteterna. Är du inte medlem eller
funderar du på att bli det? Besök vår hemsida på PRO
Ljustorp eller ring Alice Berg på tel: 57 96 04 eller
070-229 47 03 så får du mer information om
verksamheten.

Hembygdsföreningen
i Ljustorp
Kära Hembygdsvänner !
Nu är vi igång med våra arrangemang igen i en
renoverad hembygdsgård.
Vi har inte fått riktigt klart med resterande program för i år, men till att börja med så blir det
slåttanna den 31 juli kl. 18.00.
ta med lie´n eller räfsan och kom, efter arbetet
bjuds det på kvällsmat.
Och senare i höst blir det teater, och då är det en
premiärföreställning.
Mer information om detta senare.

Välkomna till våra arrangemang!

Vid funderingar kontakta föreningen:
Inger Andersson e-post: inger.edsta@spray.se
070-6145464
www.ulander.com/ljustorp/
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Sjöströms Busstrafik
Lagfors
Vi har 2 bussar att
erbjuda en med 19 platser och
en med 22 platser
Dygnet runt
För bättre tillgänglighet
Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström
060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Till Dig som vårdar och/eller stöttar
en anhörig eller vän i Timrå

Träffpunkten drivs kommunalt i samverkan
med primärvården, frivilligorganisationer och
svenska kyrkan. På träffpunkten finns kommunens anhörigkonsulent. Anhörigcenter skall
fungera som äldreomsorgens informationskanal till kommunmedborgarna. Lokalen är i
Centrumhuset. Hembesök kan bokas.
Anhörigkonsulent Lars Wilhelmsson
Tel: 060-163492 Mobil:070-577 62 60

Matjord
Kranbilstransporter
Sanna Grus

Öppom 124, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-820 35 eller
070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Ålfiske i Ljustorp.

Den allt starkare uppfattningen
att miljön måste värnas har ökat
intresset för att förstå hur fauna
och flora kan ha sett ut innan
industrialiseringen. Stort arbete
har lagts ned på bl a restaurering av Ljustorpsån men hur
långt skall detta arbete drivas?
Denna artikel är ett försök att
med utgångspunkt i historiska
dokument ge en indikation på
specifikt ålens utbredning innan
olika typer av dammbyggnader
hindrade dess vandring.
Ålen är upptagen på Rödlistan som
Akut hotad på grund av en dramatisk minskning av beståndet. Enligt
vissa uppskattningar är beståndet
nere på 1 % av det på 1970-talet.
Europeisk ål fortplantar sig i Sargassohavet. Ynglet är långsträckt med
kroppen tillplattad från sidorna och
ett oproportionellt litet huvud. Det
egendomliga ynglet utvecklas först
till en så kallad glasål, vid knappt
en decimeters längd - kroppslängden blir något mindre som resultat
av förändringen. Utvecklingen går
via ytterligare stadier till den fullvuxna formen. Vid drygt en decimeters längd blir glasålen s.k. gulål.
Ålen vandrar upp i sötvatten och då
övergår den från att ha varit glasål
till gulål för att sedan växa till 2-4
kilos storlek innan den företar lekvandringen tillbaka till Sargassohavet. (Källa: Wikipedia)
Ålfiske i Ljustorps Häradsrätts
Dombok.
Det finns uppgifter i domboken om
ålfiske i tre olika vattendrag i Ljustorp under 1600- och 1700-tal.
1. Bredsjöån där ålens mål förmodligen har varit Bredsjön.
2. Laxsjöån där ålens mål antagligen har varit Laxsjön.
3. Helgumsån med källflöden där
ålens mål har varit Storrotesjön i
Ljustorps socken.
Ålfiskerätt i Lagfors by.
År 1690 i Ljustorps häradsrätt (1690
VT sid 108b) ansöker Lagfors by om
rätten till ålfisket i Ljustorpsån. De
beviljas av laxfogden i Ljustorps
häradsrätt att få ensamrätt på ålfisket emot en årlig skatt till kronan
på 1 lispund smör (ca 8,5 kg). En
förutsättning för detta är dock att
både Bredsjöns och Laxsjöns finnar
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river sina fiskebyggnader som ligger
högre upp i vattendragen. Detta
tyder på att ålen som ska fångas går
upp både i Bredsjöån och i Laxsjöån
till respektive sjöar. Antagligen har
ålfisket varit fritt här tidigare, möjligen med undantag av kyrkans uttag
av tionde. Lagforsbornas antagande
av beskattning ger dem nu ensamrätt till ålfisket.
År 1722 i Ljustorps häradsrätt
(1722 HT sid 111b) misstänkliggörs
Lagforsborna av Ljustorps prost
Bremming för att undanhålla fångst
av lax och ål från tiondeskatten.
Bremming anhåller om och får av
häradsrätten tillstånd att sätta sitt
eget lås på deras fiskehus för att få
bättre kontroll på kyrkans tionderättighet.
Ålfiske i Laxsjöån.
År 1690 i Ljustorps häradsrätt
(1690 HT sid 176a-176b) anklagas
Nils Larsson i Laxsjön av Lagforsborna för att han vid sin kvarn satt
upp ålfällor. Laxsjöns kvarn ligger
enligt en lantmäterikarta från 1703
där Laxsjön rinner ut i Laxsjöån.
Häradsrätten dömer Nils Larsson
att ta bort sina ålfällor.

Ålfiske i Bredsjöån.
År 1707 i Ljustorps häradsrätt (1707
HT sid 170a) begär Tomas Henriksson i Bredsjön att få slippa sin ¼ av
ålskatten som han tillsammans med
Anders Andersson i Bredsjön köpt
av Lagfors by. Hela ålfisket i Bredsjöån övergår då till Anders Andersson som i och med detta kommer
att bistå Lagfors by med hälften av
deras ålskatt, d.v.s. ½ lispund smör
per år. Detta är antagligen en god
affär för Lagfors by eftersom de har
kvar hela ålfisket från Laxsjöån
samt den ål som eventuellt slipper
förbi Bredsjöåns ålfällor.
År 1729 i Ljustorps häradsrätt (1729
VT sid 3b) begär kronotorparna
i Bredsjön Lars Matsson, Mickel
Hansson och Daniel Matsson att få
dela ålfisket med kronotorparna i
Bredsjön Anders Andersson och Jon
Tomasson eftersom deras ålhus är
beläget på den gemensamma Bredsjö kronoallmänning. År 1729 i Ljustorps häradsrätt (1729 VT sid 9a)
har samtliga kronotorpare i Bredsjön kommit överens om att tillsammans nyttja ålfisket i Bredsjöån.

Ålfiske i Storrotens vattensystem.
I östra delen av Ljustorps socken på
gränsen till Ångermanland ligger
sjön Storroten. Den avvattnas bl.a
via Helgumsån i Ångermanland.
År 1686 i Ljustorps häradsrätt (1686
VT sid 412b)(Renovation 1686 VT
sid 109b) klagar lantmätaren Christopher Stenklyft över att det ålfiske
som han accorderat om med rådmannen Nils Blank i Härnösand tar
skada av ett ålhus som är uppbyggt
där ån rinner ut ur sjön Storroten i
Ljustorps socken. Det framgår även
att det är Helgums ålfiske längre
ner i Storrotens avvattningssystem
som beskattas för ålfisket och som
därför tar skada av ålfisket vid Storroten. Den avlidne kyrkoherden i
Ljustorp Jacob Strandman anklagas
för att ha använt ålfisket vid Storroten, men hans son Nils Strandman
försvarar sin far genom att påstå ett
det bara pågått ett år och i syfte att
bevaka kyrkans tionde. Lantmätaren erbjuder att mot ersättning tillåta ålfisket vid Storroten. I annat
fall måste ålhuset där rivas.
År 1752 i Ljustorps häradsrätt
(1752 HT sid 19b) anklagar biskopen Olof Kiörning och Helgums
byamän torparna Kristoffer Ersson
och Per Persson på Storroten för att
de med hemligt anlagda fiskebyggnader i älven mellan Rotsjöarna har
skadat det skattbelagda ålfisket i
Helgumsån. De anklagade nekar
till anklagelserna och då framträder vittnen som säger sig ha sett
ålfiskefällor under de anklagades
kvarnhus samt mindre ålfällor
på ett annat ställe. De anklagade
nekar till att tillbyggnaden under
deras kvarnhus skulle vara ålfällor
utan att de skulle tjäna till att förekomma svallis.
År 1753 i Ljustorps häradsrätt (1753
HT sid 110a) kommer biskopen Olof
Kiörning och Helgums byamän överens med torparna Kristoffer Ersson
och Per Persson på Storroten att torparna för den skada de åstadkommit ska betala 72 daler kopparmynt
till biskopen och Helgums byamän.
Torparna åläggs även att, emot hot
om vite, upphöra med sitt ålfiske vid
Storroten.
Text: Gunnar Berglund

Stor som liten,
gammal som ung.
Vi vårdar tanden i din mun.
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GPS i naturturism
Projektets mål är att restaurera och skylta upp natur- och kulturstigar i Ljustorp med omnejd. Dessa ska sedan kartläggas med GPS och finnas för nedladdning vid produktblad på
Internet. I anslutning till många av platserna kommer vi också att jobba med geocacher.
Kontakt: gps@ljustorp.se
Hemsida: www.vandring.ljustorp.se

Aktuellt i projektet
* Vi har tre tisdagsvandringar kvar
30/7, 6/8 och 13/8. Samling klockan
18.00 Ljustorps Handel
* 17 augusti erbjuder vi en vandringen
efter den nyröjda delen av Flottarstigen
i Mjällådalen. Samling klockan 10 vid
avfarten till Jällviksbron.
* 31 augusti under Bygdens dag erbjuder vi en introduktion till geocaching
mellan ca. 15-17. Samling Ljustorps
handel, begränsat antal deltagare.
Anmälan krävs till gps@ljustorp.se
eller telefon 060-820 79.

Fikastund under tisdagsvandring i Mjällådalen

Geocachingen blommar!

Skogsstyrelsen röjer leder

Den här sommaren har geocachingen
verkligen blommat upp i Sverige. Det
har varit massor av artiklar i tidningar
och radio som gett massor med uppmärksamhet.

Nu är det full fart med röjning efter
våra stigar. Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen skapar 1500 jobb
för långtidsarbetslösa inom den gröna
näringen. Jobben inleds med sysselsättningsplats innan de övergår i
anställning. Arbetsuppgifterna handlar t ex om upprustning av leder och
rastplatser, investering i skogsmark
och landskapsvårande åtgärder.

Våra geocacher i Ljustorp har haft
massor med besökare och många har
velat testa den ny spännande fritidssysselsättningen.
I Ljustorp finns över 30 geocacher utplacerade av olika personer på olika
platser i naturen. Cacherna är i olika
svårighetsgrader. Vill du testa kan du
antingen prova med din smarphone
eller hyra en GPS-ryggsäck för 150
kronor på Ljustorps handel.

Arbetsförmedlingen anvisar folk från
jobb- och utvecklingsgarantin till
Skogsstyrelsen. Målsättningen är att
att man ska uppnå 1500 platser i hela
Sverige. Projektet pågår till september
2015 med start våren 2013.

Det finns lokala grupper inom det här
som verkar i vårt området. Det här innebär att vi har fått en otrolig resurs
som hjälper oss att hålla lederna
tillgängliga och röjda.
Under sommaren har framförallt lederna i Mjällådalen fått en genomgång
och man har också röjt fram fler delar
av den gamla Flottarstigen. Hittills har
man enbart kunnat använda röjsång,
men man kommer att lära upp deltagarna på även på motorsåg.
Alla markägare har gett muntligt godkännande till åtgärderna.

Svenska naturpärlor

Sommarens vandringar

Under sommaren har WWF haft kampanj där man har kunnat nominera och
rösta på “Svenska pärlor”. Inom vårt
område blev Mjällådalen nominerat och
fick 43 röster. Under augusti kommer 1
naturpärla per län att koras av en jury.

Vi har under våra tisdagsvandringar hittills vandring efter Höglandsbodarnas
fäbodstigar, Flottarstigen, Edsta fäbodstig, Lövbergskyrkan och Frötuna fäbodstig. Vi har haft allt mellan en till arton
deltagare.

www.vandring.
ljustorp.se

GPS i naturturism: Ljustorp Sockenförening, Ljustorps Hembygdsförening och Naturskyddsföreningen i Timrå
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Traktorgrävare
Grävnings och planeringsarbeten.
Har för det mesta ett glatt humör
Humana priser F-skatt finnes

Ring för förslag
070-365 09 16
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Anette & Marie
070 547 14 14 070 247 14 14
ljustorpstaxi@gmail.com
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Aktiviteter i Ljustorp Augusti-September
Augusti
Lör 3 kl. 14.00
Hemmamatch		
Ljustorps IP			
Ljustorps IF
Tis 6 kl 18.00
Guidad vandring
Samling Lj. Handel
GPS i naturturism
Lör 10 kl. 15.00
Hemmamatch		
Ljustorps IP			
Ljustorps IF
Sön 11 kl. 11.00
Gudstjänst			
Betel
Baptistförsamlingen
Tis 13 kl 18.00
Guidad vandring, final
Samling Lj. Handel
GPS i naturturism
Ons 14 kl. 14-19
Surströmming		
Prästgårdsparken		
Ljustorps förs/Lj.IF
Lör 17 kl 10.00
Vandring Mjällådalen
Saml. Jällviksbron
Timrå natur & GPS
Lör 17 kl. 15.00
Hemmamatch		
Ljustorps IP			
Ljustorps IF
Sön 18 kl. 18.00
Temagudstjänst		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Sön 25 kl. 11.00
Gudstjänst			
Betel
Baptistförsamlingen
Sön 25 kl. 11.00
Festgudstjänst		
Lagfors kyrka
Ljustorps församling

30

Tis 27 kl 13.00
Surströmming		
Ljustorps Bygdegård
PRO
Tis 27 kl 18.00
Krypkurs Mjällådalen
Obs anmälan, se sid 33
Dialog Mjällådalen
Lör 31 kl 10.00
Bygens dag
Ljustorps Handel
Mer info kommer
Lör 31 kl 15.00
*Geocachintroduktion
Obs Anmälan, se sid 26
GPS & Timrå natur

September

Sön 1 kl. 18.00
Temagudstjänst		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Sön 25 kl. 11.00
Gudstjänst			
Betel
Baptistförsamlingen
Lör 7 kl 13.00
Svamputflykt
Lögdö bruk
Myko & naturskyddsför
Sön 8 kl. 11.00
Högmässa			
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Sön 15 kl
Kyrkoval
Lör 21 kl 10.00
Naturreservatens dag
Utflykt Rigåsen
Naturskyddsför
Tis 24 kl. 13
Medlemsmöte
Ljustorps Bygdegård		
PRO

Sön 25 kl. 18.00
Ukrainakväll		
Betel
Baptistförsamlingen
Lör 28 kl. 10-16
Barnklädesmarknad
Ljustorps Bygdegård
Bygdetorget
Sön 29 kl. 11-15
Barnklädesmarknad
Ljustorps Bygdegård
Bygdetorget
Sön 29 kl. 11.00
Gudstjänst			
Betel
Baptistförsamlingen

Mån 30 Stoppdatum

Oktober
Tis 8 kl 18.00
Krypkurs Mjällådalen
Obs anmälan, se sid 33
Dialog Mjällådalen
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Regelbunden verksamhet
Ons kl. 11
Boule				
Ljustorps IP
PRO
Tors kl. 17.45
Bilbingo tom 29/8		
Bygdegården
Ljustorps IF
Fre kl. 10-12 from 25/8
Seniorcafé
Bygdetorget
Bygdetorget
Sön kl. 15.30-16.30
Barnfotboll			
Ljustorps IP
Ljustorps IF

STAVRE
GRUS
När det gäller grus
och matjord
Ring!
060-802 14
070-351 27 10

Martins service
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR
070-673 06 09

Ryds Glas
i Timrå AB

Bilrutor och
stenskottslagning

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

Telefon 57 64 20

Helglasade altandörrar till reapriser.
Gipskivor, tryckimpregnerat
och övriga trävaror
till bra priser.
Spånbalar.

Öppettider
Mån-Fre 7-17 Lör 9-13
Terminalvägen 6
861 36 Timrå
Tel: 060-571050
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Ljustorps information
Telefonnummer
Service

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

Skola/Barnomsorg

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

Öppettider
060-820 40
060-820 49
060-820 37
060-821 86
060-821 86
072-7057943
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67
0730-944 944
070-218 80 69
070-218 80 69
060-810 50
060- 612287
070-298 31 84
060-821 47
060-821 47
070-191 65 12
073-274 84 56
060-414 20
073-077 71 58
060-16 32 37
060-16 32 42
070-190 79 22

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

070-325 76 90
070-547 14 14
070-247 14 14
0771-100 110

Ljustorps Handel
Mån-Fre 9-19, Lö 10-16, Sön 11-15
Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14. Stängt juli
Bygdetorget
”Öppet” skylt. Semesterstängt v. 27-33
Butik brorannasdotter
”Öppet” skylt
Tomat Ås
Gårdsbutik: Ons-Sön 9-18
Café Pomodoro: Aug: Ons-Sön 11-18

Introduktion till
Geocaching
31 augusti kockan 15-17
Testa sommarens ”innefluga”.
Information om geocaching och hur en
GPS fungerar, test att gå efter en GPSslinga och test av någon riktig geocach.
Begränsat antal deltagare, så anmälan
krävs. 060-820 79
Arrangör GPS i naturturism och
Timrå naturskyddsförening.

Allmänt
Söråkers Folkets Hus
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset 			
Apotek 			
Försäkringskassa 		
Veterinär Timrå 		
Timrå Kommun 		
Timrå badhus		
Arbetsförmedlingen
Lantbrevbärare Timrå
Post: Ica Sörberge		
Polisen Timrå		
Länsstyrelsen		
Färdtjänst			
Pastorsexpeditionen
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060-400 73
060-464 00
060-18 10 00
0771-45 04 50
0771-52 45 24
060-58 05 25
060-16 31 00
060-16 32 00
060-59 57 20
010-436 64 19
060-57 90 30
114 14
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20

Bild: Utlånad av Timrå kommun

Dialog Mjällådalen fortsätter
Dialog Mjällådalen rivstartade i Ljustorps bygdegård. Där fick jag viktiga synpunkter på hur
projektet bör genomföras. Ett direkt resultat är att alla markägare med mark som gränsar till
Mjällån från Åsäng till kommungränsen fått ett personligt brev med information om projektet.
Ni såg väl de mystiska brevlådorna vid Mjällån i sommar? De innehöll enkäter för besökare.
Stort tack till Jan Bengtsson från Byalaget som skött om lådorna. Nu kan jag berätta vilka
som besöker Mjällådalen och varför de kommer hit på en temakväll senare i höst!
Dialog Mjällådalen ingår i ett större forskningsprojekt lett av Per Angelstam, Sveriges Lantbruks-universitet. Jag kommer att bjuda in till ”fokusgrupper” för att på ett standardiserat
sätt undersöka hur ni ser på Mjällådalen.
Gillar du kryp?

Då måste du delta i
Dialog Mjällådalens
krypkurs. Kursen är
uppdelad på tre tillfällen. Du kan delta vid alla
tillfällena 27/8, 8/10 och
15/10 kl. 18.00 eller vid
något enstaka. Anmäl till
mig senast 5 dagar före
kurstillfället.

Utveckla Dialog Mjällådalen – Kontakta mig, så att vi tillsammans
kan fylla Dialog Mjällådalen med bra innehåll!
Hälsningar Jenny Zimmerman, Projektledare
Leader Timråbygd Terminalvägen 30, 861 36 TIMRÅ
Telefon: 073-270 13 02 jenny.zimmerman@leadertimra.se
Gilla Dialog Mjällådalen på facebook! Projektet har både ett konto
och en allmän sida. https://www.facebook.com/dialog.mjalladalen

Returadress:

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Ljustorps Trädgård
Ett stort tack
till alla blomstervänner i
Ljustorps soliga dalgång för
ännu en fantastisk sommar
på Trädgården! Vi vill också
tacka alla som var med och
arbetade under Öppet Hus-och
Hasselforsdagarna. Nu
har vi semesterstängt, men i
våra växthus odlar vi blommor
till den färgglada hösten.
Tel: 820 49 Öppet: Vard: 10-17 Lör: 10- 14

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

Rogsta Gård
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
ServaNet AB
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Startgas
TomatÅs
Träffpunkten
Tynderö Teknik
Y Mäklaren
Östlunds snickeri

