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Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69
Slättmon, Västansjön, Bredsjön, Uddefors:
Göran Andersson 		
tel: 060-845 12
Lagfors, Åsbacken,
Lea Hörnström 		
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Fuske byalag 		
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Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Björkom:
Kjell Sjödin 			
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Skäljom-Edsåker-Aspen:
Hans Öberg 			

tel: 060-57 56 26

Lögdö, Riibodarna:
Björn Andersson 		

tel: 060-820 74

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 mot Viksjögränsen:
Mjällådalens byalag mobil: 0737-28 25 08
Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

landsbygd

Tidningsinformation
Nästa tidning 29-30/1

Stoppdatum den 10/1
Prenumerationer
Tidningen delas ut gratis till alla som har brevlåda
i Ljustorp. Ni andra som vill ha tidningen kan prenumerera för 150 kronor per år. Sätt in pengarna
på PG 86 11 24-6 och skriv prenumeration, ditt
namn och adress så kommer tidningen.

Annonser
Kontakta Kjell Rastberg 073-728 25 08 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.

Ljustorpsbladet
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Ges ut av: Ljustorps socken ekonomisk förening
Org nr: 76 96 00-9476

Ansvarig utgivare
Lena Liljemark
tel: 060-822 22

Besöksadress:
Postadress:
		
Telefon:
e-postadress:
		
Webbadress:
		

Redaktion/skribenter
Sara Östman		
tel: 060-12 26 66
Olof Ulander
tel: 060-822 40
Torsten Byström
tel: 060-57 93 22
Ia Persson		
tel: 073-953 10 19
Therés Wiklund
tel: 060-810 30

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

Gästskribenter:
Berry Johansson

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

Förväntans tider...
Advent är ju förväntans tid och så känns
det verkligen i Ljustorp just nu. Vi ska få
skolan ombyggd under nästa år, en stor
vindkraftssatsning är på gång och vi ska
eventuellt bygga en bensinmack. Kan
det bli bättre :)
Det känns som om vi har haft några
tunga år i Ljustorp, då mycket har gått
emot oss och utvecklingen har avstannat. Men nu känns det som om vindarna
har vänt. Vi har många nyinflyttade, alla
barn ska rymmas på förskolan igen, vi
har teaterverksamhet och vi ska ha en
egen stor julkonsert med Roger Pontare.
Vi kommer att lägga vår del av ett eventuellt överskott från konserten till inköp
av andelar i bensinmacken.

Tillsammans blir vi starka
och får landsbygden att
blomstra. Summan av
mångas insatser blir större
än delarna tillsammans...

Våra aktiviteter!

Företagsfrukost är den första
måndagen varje månad.
6 december.
Då ska vi också diskutera om vi
ska fortsätta och hur.

Styrelse 2010

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

Årsavgift

Enskild: 75:Familj: 100:Organisation: 200:--------------------------

Insats

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

Kontakt

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

Hemsidor

www.ljustorp.se
www.upplevljustorp.se
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Motstånd mot E.on

otståndet mot E.ONs
planer på en torrläggning
av Laxsjöån är kompakt i de
remissvar som kommit in till
Miljödomstolen i Östersund.
Alla instanser riktar kraftig
kritik mot utformningen av
företagets ansökan.
Kammarkollegiet går så långt att
man avstår från att i nuläget ta
ställning till innehållet i företagets miljökonsekvensbeskrivning.
- Kammarkollegiet finner inte skäl
att lägga ner ytterligare arbete
på en undermålig och avgränsad
miljökonsekvensbeskrivning och
ansökan som bör avvisas på grund
av rättegångshinder, slår man
fast. Sammanfattningsvis kräver
Kammarkollegiet att Miljödomstolen ska förelägga E.ON att
komplettera sin miljökonsekvensbeskrivning och i andra hand, om
domstolen redan nu finner att
E.ON klargjort att man inte tänker
komma med kompletteringar,
avvisar ansökan. Kammarkollegiet slår fast att miljökonsekvensbeskrivningen fortfarande inte
omfattar hur verksamheten påverkar eller hindrar att uppfylla de
sedan i december 2009 gällande
miljökvalitetsnormerna för vatten
enligt EG:s Ramdirektiv. Man
menar vidare att storleken på den
minimitappning som ska ske inte
kan grundas på påståenden från
E.ONs ombud, utan på vetenskapligt och vederhäftigt underlag.
Industrihistoria
Antikvarie Hjördis Ek på Länsmuseet skriver i sitt yttrande att
Rundbacken, med de små förändringar som skett sedan kraftverket
byggdes, är ett ovanligt lättöverskådligt och utmärkt exempel
på ett äldre högtryckskraftverk.
Rundbacken är dessutom en väl
sammanhållen och ovanligt intakt
kraftverksbyggnad i tegel och puts,
skriver hon och fastslår:
- E.ON Vattenkraft kommer (om
planerna fullföljs) att totalt förändra
det
industrihistoriska
värdet av Rundbacken. Kraftbolaget borde i stället bygga ett nytt
kraftverk i ett annat vattendrag.
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Naturskyddsföreningen har i vårt
yttrande, liksom övriga remissinstanser, pekat på att ansökan varit
för snäv till sin omfattning. Företaget hävdar att deras ansökan gäller
”ombyggnad och effektivisering”
av kraftverket. Rimligare vore att
beteckna ansökan som ”utbyggnad
och effektivisering” eftersom man
avser att flytta hela det nuvarande
vattenflödet från Laxsjöån till en
4,6 kilometer lång, nedgrävd tilloppstub. Egentligen handlar det
om en total omvandling av hela
natur- och kulturmiljön, med
utplåning av hela växt- och djurlivet, på en nära 5 kilometer lång
sträcka. Tvärt emot vad företaget
hävdar har dessa åtgärder inte
prövats i de nu gällande vattendomarna.
Minimitappning
Naturskyddsföreningen
vidhåller sin tidigare uppfattning att
ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är behäftad med en
rad felaktigheter och brister, som
gör det omöjligt att med dem som
grund bedöma om projektet står i
strid med miljöbalkens grundläggande skyddsregel för vattnet, som
föreskriver att vattenverksamhet får bedrivas endast om dess
fördelar från allmän och enskild
synpunkt överväger kostnaderna
samt skadorna och olägenheterna
av den. Sockenföreningen i Ljustorp har skickat in ett yttrande
som till stora delar överensstämmer med Naturskyddsföreningens

och protesterar samtidigt emot att
E.ON inte på ett seriöst sätt bemöter de synpunkter som föreningen
framfört. Länsstyrelsen hävdar
också i sitt yttrande att ansökan
är för snävt avgränsad och därför
inte bör godkännas innan den
kompletterats, särskilt avseende
- konsekvenserna av regleringsdammens verkan som fiskvandringshinder
- påverkan på Stor-Laxsjön samt
biologisk beskrivning av sjön,
- närmare biologiska uppgifter
från sträckan nedströms Födslodammet,
- en närmare kulturhistorisk
analys av helhetsmiljön för den
befintliga anläggningen
- hur de ansökta åtgärderna inverkar på möjligheterna att uppnå
god ekologisk status i Laxsjöån,
- resultat av den arkeologiska
utredningen från området vid det
planerade tubintaget i Stor-Laxsjön.
Om domstolen ändå finner att den
kan behandla ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen yrkar
länsstyrelsen som huvudkrav att
Laxsjöån inklusive sträckan nedströms Födslodammet tillförs en
minimitappning året runt motsvarande medellågvattenföringen
(350 liter/sekund) plus sidotillrinningen längs sträckan.
Miljönämnden i Timrå kommun
understryker också kravet på en
minimitappning i sammaForts s. 32

Ta en kopp kaffe i vår fikahörna!

Var med på våra andelsspel från Svenska Spel!
Färdigrätter
Findus

Pigghamkarré bit
Scan

2 för 49:- 49,90:Ord. pris: 65,80:-

Arla ost ca 600 g

Svecia, Präst, Herrgård& Grevé

89:-/kg

Beställ din julskinka
hos oss
NyhlénsHugosson 69:-/kg
Scan Piggham 89:-/kg
Ord. pris: 75,80:-

Ord. pris: 34,90:-

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller v. 47- 48 med reservation för slutförsäljning

Solrosfrö 20 kg alltid bra pris 199: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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Ljustorpsprofil 27
Paul Bergstedt f.270227

Besöket inleds med en rundvandring i det hus som Paul och hans
hustru Nanny byggt upp, byggt
ut och inrett i etapper sedan
köpet av fastigheten 1949. Paul
är född i Mellberg av modern
Ellen Bergstedt som sedemera
gifte sig med Petrus Nordlander
och bytte därmed efternamn.
Uppväxten skedde i stora delar
hos mormor och morfar, dvs.
Emma och Petter Bergstedt,
dåvarande ägare av pensionatet
i Ljustorp innan Rydbergs övertog detsamma. Nämnas bör väl
även mor Ellens syskon Inga,
Dagmar, Helga, Olga, Emil och
Elma som alltid har funnits i
Pauls närhet. Skolgången skedde
i ”Mellbergs allmänna läroverk”,
som Paul så skämtsamt kallar
den gamla skolan i Ljustorps
centrum. De lärare som undervisade då var Hellström, Wikner,
Bodin och Brunsell. Redan som
15-16 åring började arbetet i
skogen hos SCA. En kort period
som anställd vid Fagersta järnverk och därefter hemvändning
till Ljustorp igen. En sotarkurs i
Härnösand genomfördes och därefter en sotartjänst i Ljustorps
socken i ca 1 1/2 år. Tröttnade
på takklättringen och hamnade
i byggbranschen, ett arbete som

6

lämpade sig mycket
väl för Paul. Styvpappan Petrus Nordlander
hade en broder med
namnet Tyko som drev
egen byggfirma och där
anställdes Paul. Det
blev fler anställningar
inom byggnads, såsom
Bäckström o co, Siab
m.fl. Blev arbetsledare
(verkmästare),
ett
tecken på hans ambition och kunnighet
inom gebitet. Har medverkat i många stora
byggprojekt i Norrland
och varit mäkta populär. När en skolvaktmästartjänst utlystes
vid skolan i Mellberg, sökte Paul
densamma och fick den. Varade i
ca 12 år och nu fick han jobba på
hemmaplan och samtidigt vara i
närheten av Nanny på dagarna.
Hon skötte nämligen skolbespisningen. Den tjänst Paul uppbar
varade till pensionen. Hustrun
Nanny Nordling härstammade
från Viksjö, och paret flyttade
ihop 1947. Giftermål 1952, och
1956 föddes deras barn, tvillingarna Yvonne och Marie. Barn
och barnbarn bistår nu pappa
och morfar med skötsel av fastigheten, enär Nanny vistas på
äldreboendet i Tallnäs sedan 1
år tillbaka. När bingon startade i
Ljustorp var makarna Bergstedt
eldsjälar och Nanny förestod
verksamheten. Paul har också
varit anställd inom Brandtjäns-

ten i Ljustorp där man tidigare
hade jourtjänst, övergick sedan
till frivilliga brandkåren. Fiske
och jakt ingår i fritidsverksamheten. Laxarna i Begeforsen och
älgarna på Skäljomsskogarna
har aldrig känt sig säkra. Beträffande huset som inköptes 1949,
var Evert Melin dess ägare.
Huset brann emellertid ner, och
endast bruksstugan blev kvar.
Med denna som bas har Paul
byggt på huset, grävt ur källare, iordningställt övervåningen
m.m. Man blir imponerad av allt
arbete som utförts, men hans
gedigna byggkunnande och erfarenhet ger sig tillkänna i egnahemmet i Skäljom.

Torsten Byström

Tomteland

28 nov kl 15-18
Tomten kommer kl 17
Ljustorps Bygdegård
Skidsektionen

Träning tisdagar 18.30-19.30
Samling kl 18.15 i skolans gymnastiksal. Vi fortsätter inomhus tills snön
kommer och vi kan åka skidor.
Vid frågor ring Cecilia 070-2892927

Badtunna
Locka vänner, familj
eller arbetskamrater
till en naturnära
spaupplevelse och
hyr vår vedeldade
badtunna.

Ljustorps IF:s Minnesfond

Gåvor som skänks till denna fond går till
föreningens ungdomsverksamhet. När ni
vill använda denna fond så ring
IF- Kansli: 060 - 821 86
Sätt in valftritt belopp på BG: 5808-0029
Kontaktuppgifter Ljustorps Idrottsförening
Telefontid: Må,Ti & To 8.00-11.00
Tel: 060-821 86

God Jul och Gott
Nytt År

önskar vi
både personal och
alla medlemmar

Mottagning av metallskrot!

Stöd vår verksamhet och lämna till containern på IP

Bingolotter

Prenumerera på Bingolotter. Ring kansliet 821 86

Medlemsavgift 2010
Ungdom tom 20 år		

75 kr

Pensionärer				

75 kr

Vuxen				

100 kr

Familj				

200 kr

(Gäller personer boende i samma hushåll)

Bankgirokonto 5808-0029
Adress: Mellberg 149, 861 93 Ljustorp
Hemsida: www.idrottonline.se/timra/ljustorpsif
E-post:
ljustorpsif@telia.com
Bankgiro:
5808-0029 (medlemsinbetalning)
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Vill vi ha en mack i Ljustorp?

en frågan ställde Marie
Holm - projektledare för en
förstudie i Leader Timråbygd,
vid stormötet som hölls 21
september på Bygdegården.
Svaret blev JA!
Stormötet var startskottet för
förstudien som ägs av Ljustorps
IF och Bygdegårdsföreingen. Till
mötet kom ca 50 personer och de
fick lyssna till Hans-Erik ”Hacke”
Näslund från LRF och Lennart
Ramström från Noramacken, som
hade blivit inbjudna som sakkunniga. De hade flera exempel som
”Hacke” drog mer generellt. Lennart tog över och berättade mer
ingående hur det gick till när
macken i Nora startades. Mötet
kom fram till att det finns ett
behov av en obemannad bensinstation här i Ljustorp. En arbetsgrupp bildades bestående av
Gunnar Höglund, Björn Andersson, Mikael Östman, Michelle
Lundberg och Tina T Forslund.
Fler möten
Arbetsgruppen har haft två möten
efter den 21 september där Marie
Holm närvarat vid ett tillfälle.
Under det mötet bestämdes att
möjlighet av köp av fastigheten
Öppom 4:1 (bingoparkeringen)
skulle undersökas. Detta var en
viktig förutsättning eftersom det
inte fanns så många tänkbara
placeringar för en bensinstation
utöver denna. Gunnar Höglund
fick i uppdrag att ta fram underlag och kontakta berörd markägare, vilket också skedde med gott

resultat.
Marken
köptes av Bygdegårdsföreningen.
Projektledaren har
varit i kontakt med
Glenn Johansson
från Brandförsvaret
i Sundsvall/Timrå,
angående
säkerhetsavstånden
mellan pumparna
och fastigheterna,
i det här fallet
Bygdegården
och
Ljustorps Handel.
Gällande säkerhetsavstånd är 25 meter.
Fortsättningsvis
arbetar projektledaren vidare med
att ta kontakt med Hans - Erik Näslund, Marie Holm och Lennart Ramström
Detta betyder att ingen ekonoLänsstyrelsen
för
att ta reda på vilka ekonomiska misk förening behöver bildas.
stöd som kan vara aktuella för Inga andelar behöver alltså säljas
etableringen av Macken i Ljus- och inga pengar behöver samlas
torp. Marie kommer att skicka in in för att det ska gå att starta.
begäran om förhandsbesked för Eftersom han driver macken som
bygglov på tomtmark Öppom 4:1 ett företag kommer priserna att
bli konkurenskraftiga. Detta är
till Timrå kommun.
förmodlingen det bästa alternaÄnnu ett stormöte
tiv vi kan få. Ulf Brodén håller
Söndagen den 14 november var på att starta en likadan mack i
det ett till stormöte. Datumet Torpshammar. Ett möte där vi tar
var tokigt satt, då det var fars- beslut i frågan kommer att hållas
dag. Mötet var inte så välbesökt, den 5 december kl 13.00 på Bygca 30 personer hade kommit för degården. Ulf Brodén kommer att
att få höra vad som hänt sedan närvara. Då kan ni få svar på era
förra mötet och lyssna på Ulf eventuella frågor. Om vi besluBrodén från Eco-oil. Det han tar att anta hans erbjudande kan
kunde erbjuda var att hans före- macken vara klar redan till somtag arrenderar marken av Byg- maren.
degårdsföreningen, sedan sköter
Text & bild: Sara Östman
han allt. Han står för utrustning,
bränsle, underhåll, tillsyn mm.

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

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel- och klinkerarbeten
8

Fritidsgården Informerar
Fritidsgården vilar för närvarande på grund av att få
vuxna har tid. Om du känner dig sugen på att göra en
aktivitet hör av dig till Pernilla eller Tina.
Pernilla 072-2205624
Tina 070-3556334

Välkommen att hyra Bygdegården
Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, fritidsgård, kök, förråd och samlingslokaler. Här spelas
teater, hyrs för fester, arrangeras träning, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser,
arrangeras cafekvällar och modevisningar mm
Här finns en stor sal som rymmer ca 140 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även
fritidsgårdens lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, hörslinga, fullt utrustat kök, ljudanläggning, videokanon och optisk fiber. Vi erbjuder också lokal för borgliga cermonier.
Vi hyr också ut enklare stolar och bord till andra arrangemang. Kontakta i så fall vaktmästaren för info & prisuppgift.
Bokning sker via kontakt med Ljustorps IF kansli 060-821 86

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Mellberg 149
861 93 Ljustorp
Bankgiro: 5323-2682
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com

TELEFONNUMMER:
Prisuppgift & bokning
mån, tis & tor 8-11 tel 060-821 86
ljustorpsif@telia.com
-----------------------------------Anläggning
Vaktmästare 070-28 83 147
9
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Ljustorps Handel firar 5 år

en 23 oktober firade Ljustorps Handel sitt 5 års jubileum. Det var full fart hela
dagen med både frågeslinga
och godisregn. Ingen behövde
gå hungrig då det serverades
både tårta och kolbullar.
Det var alltså hela 5 år sedan som
butiken slog upp dörrarna för
första gången och det var mycket
att stå i när femårsdagen skulle
firas. Lena Gröning och Niclas
Andersson var på plats tidigt
för att ställa iordning allt inför
dagen. Redan innan öppningsdags började kunderna strömma
till. Sedan var det en jämn ström
av kunder hela dagen.
Kolbullar
Utanför butiken sålde Lennart
Persson kolbullar till hungriga
kunder. Detta var mycket uppskattat. Till sin hjälp hade han
Robin Persson med flickvänen
Theres Wrede. En frågeslinga

Lennart Persson hade full sjå med att steka kolbullar.

runt parkeringen testade kundernas allmänbildning, då frågorna handlade om allt möjligt.
Det var många olika priser som
var skänkta av bla Menigo. Förstapriset var en glassmaskin,
som Molly Svedin 3 år, kammade
hem. Man kan ju
anta att svaren
var rena gissningar.? Molly
blev jätteglad,
för nu kan hon
göra
laktosfri
glass själv.

Lena Gröning är i full färd med att betjäna kunderna.

Godisregn
Kl 13 var det barnens tur. Ett väl
tilltaget godisregn var väldigt

uppskattat. Det gjorde att många
av barnen kunde gå hem med
hela mössan full i godis, efter att
de plockat frenetiskt. Inne i butiken bjöds det på tårta och kaffe.
Tårtorna hade Inger Andersson
bakat och de var väldigt goda.
Det var fler än en som tog flera
bitar. Innan stängningsdags så
var det tomt på faten.
Blomsterkvast
Jubileumet blev även uppmärksammat av Bygdegårdsföreningen och Idrottsföreningen som
uppvaktade med en blomsterkvast. Kunderna kom med uppmuntrande ord men egentligen
visar de ju sin uppskattning varje
gång de handlar. Nu är det bara
att se fram emot 10 års jubileét!

Våga Vara Vacker
Vårgatan 21
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CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna till nedanstående aktiviteter!

Kyrkkaffe vid 1:a advent
Söndagen den 28 nov firas 1:a advent i kyrkan. Efter gudstjänsten
inbjuder Centerkvinnorna (för 69:e året) till kyrkkaffe.

Julfest med dans
Lördagen den 4 dec kl 19 är Ljustorps Centerkvinnor värdinnor för julfest med stort julbord på Bygdegården. För dansmusiken svarar Late Night Set (hemmabandet, Edströms). Välkommen till en toppenkväll med god mat, härlig stämning och full fart på dansgolvet! Kostnad för både mat och dansmusik
är endast 250 kr/ person. Anette tel 070- 547 14 14 el Marie 070- 247 14 14 tar emot din anmälan.
Ring senast sö 28/11!

Barnfest
Söndagen den 9 jan 2011 kl 13 dansas julen ut på barnfesten på Bygdegården. Till dansen kring granen
spelar Lövbergarna. Gratis fika för barnen. Kommer tomten även i år?
Både barn och vuxna är hjärtligt välkomna!
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Våra Leaderprojekt
Förstudie macken

GPS som användning
i naturturism

Projektet inleddes i princip Projektet har nu kört sin första
med stormötet den 21 sept på sommar och vi har nu kommit
Ljustorps Bygdegård dit det så här långt:
kom drygt 50 personer.
1. Tagit fram en standard för faktablad,
kartor, skyltning och markeInbjudna/sakkunniga
till
mötet var Hans-Erik “Hacke” ring av stigarna.
Näslund LRF Västernorrland 2. Röjt, målat och GPS-plottrat 25
och Lennart Ramström Leader stigar/vandringsleder.
Höga Kusten och även en av
3. Klara faktablad på 8 stigar
bildarna av Noramacken.
4. Skyltning vid start och efter
Mötet beslutade att Ljustorp
stigar klart på 5 stigar
var i behov av en egen bensinmack. Under mötet bildades 5. Utbildningsstig efter Sanna
en arbetsgrupp i Ljustorp som nipstigar, med pedagogiska skyltar
består av: Tina T Forslund, som beskriver Mjällåns särart och
Björn Andersson, Gunnar geologi.
Höglund, Michelle Lundberg 6. Under sommaren hade Sockenoch Mikael Östman.
föreningen 4 paket till försäljning
Under mötet bestämdes att
utröna möjligheten att köpa
tomten Öppom 4:1 som tidigare, 2006, varit uppe för diskussion för samma ändamål.

på Visit Timra. Paketen handlade
om GPS vandring och geocaching
och använder det materiel som
projektet tagit fram.

7. Vi har också börjat utvärdera
olika möjligheter för att dels ladda
ner GPS koordinater på olika sätt
och dels hur man kan förmedla
information rakt ner i mobilen när
man är vid en sevärdhet.

Processen har gått vidare och
Projektledaren utreder tillsammans med arbetsgruppen
tillstånd, möjliga bidrag och
möjliga leverantörer. Se artikel för mer information.
Vi kommer i december att be om
mer pengar till projektet eftersom
det blivit mer stigar än beräknat.

Turistbroschyr
Under sommaren har vi gett
ut en turistbroschyr som ska
gälla även nästa sommar. Vi
är i stort sett nöjda med resultatet och hoppas att det ska
hjälpa alla näringsidkare att
få mer kunder till sina verksamheter.
Vi vill at det ska bli så bra förutsättningar som möjligt för
dem som bedriver verksamhet
riktad till besöksnäringen. Vi
vill försöka få mer besökare.
Projektet kommer att slutrapporteras före den 31/12 2010.

Flytt av turistinformationen
Under sommaren har turisinformationen bedrivits av Ljustorps Handel, via uppdrag av
Ljustorps sockenförening. Försöket har fallit väl ut och kan
förhoppningsvis fortsätta till
sommaren.
Fisken kommer att flyttas upp
så fort bygglovsansökan är
klar, eftersom vintern kommit
blir det troligen till våren.

REP • SERVICE
RESERVDELAR
Snöslungor
Motorsågar
Gräsklippare

Rigstavägen 24, 860 35 Söråker
060-416 04, 073-06 000 23
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* GLAS * MONTAGE *
SOLSKYDD
ROBERT LINDGREN SÖRBERGE
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360
www.rialp.se

Ljustorps förskola

På förskolan har både barn och
personal njutit av det vackra höstvädret. Vilket bland annat resulterade i en heldagsutflykt för alla
till skidstugan. Lunchen, bestående av korv och Karins goda hemlagade mos, smakade väldigt bra.
Några besök till böckerna på skolans bibliotek har det också blivit.
De äldsta barnen har även varit
till Bäverskogen på egen utflykt.
Arbetet i barngruppen har fungerat smidigt den senaste tiden,
trots att en förkylningsbakterie
har härjat bland fröknarna. Bland
annat har kreativiteten flödat i
pysselhörnan. Det har varit stor
åtgång på pärlor och piprensare
och fiskar, hundar och kattor av
olika slag har tagit form. Av riktiga äpplen har det blivit äppelgubbar. Det tar ju ett tag innan
äpplen torkar och skrumpnar, så
därför har inte riktigt alla gubbar
hunnit hem till berörda familjer
ännu.
Barnen är ibland indelade i grupper efter ålder för att kunna träna
på sådant som enklare går att

genomföra
med
jämnåriga. Som till
exempel att gå
upp till gympasalen
på
skolan för att
hoppa
långrep.
Vilket
inte är det
lättaste! Det
är ett bra tillfälle att även
låta
barnen
träna problem
och konfliktlösning själva,
Efter lunchen behöver några barn vila,
utan att de
då har dom det så här skönt!
vuxna
hela
har på förskolan uppfyller inte de
tiden ska gripa in. När det gäller
hygieniska krav som miljökontoret
gruppen med treåringar har de
ställer, så vi får inte längre tillaga
haft en period när deras sociala
maten själva. Nu kommer Karin i
kompetenser har utvecklats med
stället att värma den kalla mat vi
stormsteg. De hjälper varandra
får levererad.
och visar att de bryr sig om varandra.
En nyhet i förskolans vardag är
att vi från och med den 1 november kommer att få mat levererad
från Centralköket. Det kök vi

Hälsningar från personalen
på förskolan.

Ljustorps skola

Sedan starten i augusti har 44
elever och fyra lärare tillsammans arbetat på Ljustorpsskolan. Eleverna är uppdelade i
förskoleklass, år 1-2 samt år
3-4-5.

Under hösten har vi tränat
mycket på att samarbeta och
hur man är en bra kompis. Vi
fick under tidig höst besök av
Friends som gav oss mycket tips
och idéer.
Veckan innan lovet hade vi
en gemensam läsvecka. Alla
elever läste under denna vecka
extra mycket både i skolan och
hemma. Vi passade även på att
lära oss mer om några av våra
mest folkkära författare. En av
höjdpunktera under veckan var
ett författarbesök av Jo Salmson.

Ett annat projekt som pågår
är First Lego League. Det är
ett samarbete med Technicus
i Härnösand som innebär att
eleverna i år 4-5 forskar samt
programmerar en robot till att
utföra specifika uppdrag på en
bana. Projektet avslutas med en
tävling i Härnösand lördagen
den 13 november.
Vi närmar oss
jul och med det
kommer
luciafirande och julavslutning
med
fackeltåg. Luciafirandet kommer
att ske i Ljustorps
kyrka
klockan
12 den trettonde
december.
Detta
år är det år 3-5
som ansvarar för

firandet och ni är alla hjärtligt
välkomna att delta. Julavslutningen kommer att äga rum den
20 december på kvällen. Som
tidigare år kommer alla elever
gå i fackeltåg upp till kyrkan för
en gemensam avslutning. Även
här är ni alla välkomna att göra
oss sällskap.
Lärarna på Ljustorpsskolan
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Ljustorps minnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr. 11428

Vintern är slut och det är bl a dags att se över taken på gården. På bilden sitter Nils och Uno Östman på
taket på sin loge med en fantastisk utsikt över Bredsjön. De håller på att förbättra taket med med nytt
takspån. Bilden är tagen på 1940-talet. Idag är det helt igenväxt med skog och utsikten är borta.

Bild nr. 10655

Bilden är tagen på
Edéns gård i Tuna
by 1981. Potatis placeras på två band,
som drivs av hjulet
närmast kameran,
och fördelas ut i
jorden på lämpliga
avstånd. Från vänster sitter Maria
Ulander,
Anna
Ulander och UllaBritt Ulander.
Traktorn körs av
Gustav Edén som
också på 1950-talet
byggde potatissättaren.
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JULMUSIKEN
Söndag den 19 december kl 18:00
KALENDER:

21/11 kl 11:00 Gudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf.
26/11 kl 19:00 Körgrupp besöker Lagfors missionskyrka
28/11 kl 11:00 Adventsmässa med körsång
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
Kyrkkaffe i församlingshemmet
8/12 kl 12:00 Mitt på dagen i församlingshemmet
Lucia och julgröt, Barnkörerna
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
12/12 kl 11:00 Familjegudstjänst i Ljustorps kyrka
med bibelutdelning
Thord Hägglund, Agneta Granlöf

Ljustorps kyrko och hembygdskör med solister under
ledning av kantor Agneta Granlöf
Andakt Thord Hägglund
I år kommer också den duktiga pianisten Mikael
Svedlund för att spela med oss i årets julmusik.(han
har som de flesta vet spelat för en rad kända artister)
Det gör att vår julmusik höjer sig
ytterligare ett snäpp! Här blandas
de traditionella med de modernare
julsångerna. kören blandas med
solister, körgrupper o.s.v.
Boka in datum och tid redan nu!
Röda korset serverar kaffe i församlingshemmet efter julmusiken!
Bilder från familjegudstjänst i Ljustorp

19/12 kl 18:00 Julmusik i Ljustorps kyrka
Ljustorps kyrko och hembygdskör, Thord Hägglund,
Agneta Granlöf
25/12 kl 07:00 Julotta i Ljustorps kyrka
Peter Persman, Agneta Granlöf
31/12 kl. 17:00 Nyårsbön i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, solist
6/1 kl 12:00 Gudstjänst i Riibodarnas missionshus
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, solist
9/1 kl 18.00 Gudstjänst med musiken i centrum
Peter Persman, Agneta Granlöf
Med reservation för ändringar.
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

LJUSTORPS KYRKO OCH HEMBYGDSKÖR
en här tiden på året har vi i kören ett digert arbete
framför oss, men det känns bara roligt. Det bästa är
ju när ni församlingsbor uppskattar vår sång och kommer
och lyssnar när vi sjunger i kyrkan. Bakom oss har vi en fantastisk upplevelse då vi i september fick möjlighet
att sjunga i slottskyrkan tillsammans med Hässjö-Tynderökören. Det är ett verkligt minne för livet för oss i
kören.
Jag som körledare vill tacka alla som på olika sätt bidragit till att genomföra denna resa, Birgit Huss som
möjliggjorde att vi fick komma till slottskyrkan, alla körmedlemmar för ert stora engagemang inför och under
resan.

D

körledare Agneta
Expeditionen i Ljustorp
Telefontid: onsdag 10-12 82270
Övrig tid hänvisas till pastorsexp i Söråker

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: månd-onsd, fred 10-12 tor 13-15
Tel. 060-408 20
kh Peter Persman 060-408 21, 070 - 3138762
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Pepparkaksmuffins
20 st

100 g rumsvarmt smör
2,5 dl farinsocker
2 ägg
1,5 dl gräddfil, eller filmjölk
3 dl vetemjöl
1 msk malen kanel
1 tsk malen kryddnejlika
1 tsk malen ingefära
1 tsk bikarbonat

Ugnstemperatur 225º 40 minuter

Glasyr:
2 dl philadelphiaost
2 dl florsocker
2 tsk vaniljsocker, eller
rivet skal från citrusfrukt
25 g rumsvarmt smör
1 dl lingon, färska eller
frysta

Gör så här
Rör fett och socker poröst med en elvisp eller matberedare. Tillsätt ett ägg i taget och rör om. Rör ner
gräddfil eller filmjölk och sist mjölet blandat med kryddor och bikarbonat. Placera muffinsformar på en
plåt eller i en muffinsplåt. Fördela smeten i formarna och grädda ca 10 min.
Glasyr
Blanda alla ingredienserna utom lingonen till glasyren och vispa med elvisp tills den är slät, cirka 5
min. Vänd försiktigt ner lingonen. Tänk på att glasyren blir lösare om du använder frysta lingon. Fördela glasyren på de avsvalnade muffinsarna.

Kryddiga adventsbiffar med citrussås
ca 30 min 4 portioner

Biffar:
500 g nötfärs
1½ tsk salt
2 msk potatismjöl
1 ägg
1 dl mjölk
1 krm mald svartpeppar
1 krm kardemumma
1 krm ingefära
1 krm kryddnejlika
2 msk margarin

Sås:
3 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
skal av 1 apelsin
3 tsk potatismjöl
saften av 1 apelsin
2 tsk soja
1 dl grädde

Tillbehör:
potatis, pressad eller
kokt ris
grönsaker, kokta eller
färska
apelsin, skinnfria
klyftor

Gör så här
Biffar: Blanda färsen först med salt och sedan med potatismjöl, ägg, mjölk och kryddor. Forma till 12
biffar. Låt fettet bli ljusbrunt i en stekpanna. Stek biffarna på medelstark värme 2-3 min på varje sida.
Lägg upp dem på varmt fat.
Sås: Späd i pannan med vatten. Lägg i smulad buljongtärning och hälften av apelsinskalet. Koka ett
par min. Rör ut potatismjölet med apelsinsaften. Vispa ner redningen, sojan och grädden. Koka upp.
Strö resten av skalet över biffarna och såsen och servera med tillbehören.

Recepten är hämtade från coop.se
Hoppas det smakar!
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Baptistförsamlingen

Gläd

rlek

je

Kä

Möteskalender

Julen är här!
Nu kommer julen
och vi vill bara
passa på att be er
alla att ta det lugnt
och hinna med att
umgås med varandra.
Julen är framförallt glädjens och
gemenskapens
högtid.

Alphakurs!

November
Sön 28/11 Vi sjunger på tomtemarknaden
Sön 28/11 kl 20 Adventsandakt, nattvard
December
Sön 5/12 kl. 11 Gudstjänst m. Lena Liljemark
Lör 11/12 kl 17 Grötfest med adventsandakt
Sön 12/12 kl 11 Gudstjänst med EFK
Sön 12/12 kl 18 Bibelstudium med nattvard
Sön 19/12 kl 20 Adventsandakt med nattvard
Sön 26/12 kl 21 Andakt över julen, nattvard

Julandakter
Varje söndag från
första advent till
den 9 januari
kommer vi att
ha antingen en
gudstjänst eller en
andakt. Andakten
kommer att pågå i
ca 30 minuter och
innehålla bibelläsning, musik och
bön.

Vi läser de texter
som anknyter till
Dags att anmäla sig
julen och påminner
Januari 2011
till vårens Alphaoss tillsammans
Sönd 2/1 kl 20 Andakt över julen, nattvard
kurs.
Sön 9/1 kl 11 Gudstjänst m. Bengt-Åke Bengtsson om det stora under
som hände på julen
Är du nyfiken på Sön 23/1 kl 11 Församlingens årsmöte
för 2000 år sedan.
vad kristendom
Fre 28/1 kl 18 After Work. Mat, andakt och sång
innebär och vill
Vi bjuder på glögg
Se predikoturer för eventuella ändringar...
veta mer om vad
och pepparkaka
den står för.
efteråt.
Helt kravfritt, kom
och testa. Start i
februari.
Anmälan till
Magnus Isaksson
070-660 82 40
					

		

Ljustorps Baptistförsamling								
Edsta 104, 861 93 Ljustorp								
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44							

www.ljustorp.se/betel
PG 269356-2 BG 5355e-post: betel@ljustorp.se
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Ås/Lagfors byalag

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR

Bredsjön & Slättmons byalag
Lördagen den 27/11 kl 18:00 samlas vi i gamla
affärslokalen för att få lite julstämning, umgås,
dricka glögg och äta pepparkakor och lussebulle. Byalaget bjuder på fika och godispåse till
barnen.
För frågor samt bokning av ex byalagets bastuudde vänligen kontakta Kent Berg på mob
070-218 80 69. Besök uppdaterade hemsida
www.bredsjon.dinstudio.se
Vi vill även hälsa de nyinflyttade välkomna till
byn.
Byalagets styrelse 2010 vill önska alla en lugn
och trevlig jul och nyårshelg med nära och kära,
hälsningen känns något tidig men tiden rinner
snabbt iväg.
/Styrelsen 2010 genom Victoria

Mjällådalens byalag
NU ÄR DET DAGS FÖR ÅRETS JULFEST VID
BYGDEGÅRDEN I LJUSTORP
FREDAGEN DEN 10 DECEMBER 2010 KL 1900

Stor Jul Buffe inklusive smör bröd småvarmt och
dryck
Subventionerad kuvertavgift
Bring your one booze
Musikunderhållning av Lennart Tjärnberg från Lövbergarna
Totalt pris 150 kronor per person inkl buss t/r
Betalas vid ankomsten, prutat och klart
Varm glögg med tbh serveras vid ankomsten till Bygdegården

Våra dialektord, K:2
Ur Bygd i förvandling, del III
Kn´äle		

knut

Knäslännan

knäskålarna

Knöp		

lort

Knövle		

skrynkla samman

Kolavippen

dö

Kol-härka

kolräfsa

Konfýs		

något efterbliven, nervös, smått chockad

Korál-lådan

ett musikinstrument

Kornskyffel

skyffel till att skyffla den tröskade säden

Kóopra		

hemmagjord, ord för kooperativa affärer

Korn-tjur

ett redskap för att lyfta upp kornkärvar med

K´ånke		

tupp

K´ånse		

föda barn

Kånkar´ången alltihop
Vi samåker med Lages Busstrafik som börjar plocka
upp kl 1800 med början i Tunbodarna

K´åta		

tälja med kniv

Kås		

fjant

Lotteri

K´åses		

att skämta dumt, göra sig lustig

BINDANDE ANMÄLAN SENAST 1 DECEMBER
KJELL RASTBERG 060-612287 073-728 2508

K´åsit		

naiv, litet enfaldig

Kååmt		

matt, svagt

K´äret		

”käri”, kaxig, högfärdig

K´öke		

lockrop på korna, ett sångljud

K´öle		

babyns allra första ljud

Mjällådalens Byalag, Kjell Rastberg Ordförande
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Sjöströms Busstrafik
Lagfors

God jul och
Gott nytt år
Vi har 2 bussar att erbjuda en med 19 platser och
en med 22 platser

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet
Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström
060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut
Klinik: Mariedal, Timrå
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker
070-533 17 92

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

Träffpunkten drivs kommunalt i samverkan
med primärvården, frivilligorganisationer och
svenska kyrkan. På träffpunkten finns kommunens anhörigkonsulent. Anhörigcenter skall
fungera som äldreomsorgens informationskanal till kommunmedborgarna. Lokalen är i
Centrumhuset.

Öppettider mån-fre 12-15, sön 12.30-15

Hembesök kan bokas

Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 070-656 98 31

Matjord
Kranbilstransporter
Sanna Grus

Öppom 124, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-820 35 eller
070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Kören sjunger i Slottskyrkan

ägen fram till att få sjunga
i Slottskyrkan var lång. Det
hann gå drygt ett år innan den
idén gick att genomföra. Det
var i början på 2009, som vår
kantor Agneta Granlöf fick en
förfrågan, av hovpredikant
Birgit Huss i Selånger, om
kören kunde medverka vid en
gudstjänst i Slottskyrkan.
Det var en idé som alla tände på.
Hjulen kom snabbt igång för att
finansiera resan. Program och repetitioner kom långt senare. Genom
musikkonserter, lotterier, kollekter, kaffekollekter och fikaslantar vid körövningarna samlades
pengar in. Det stora förberedelseäventyret var ändå helkvällen
med show, mat och dans ”Jubel i
bushen” på Bygdegården som blev
en stor framgång för alla inblandade och som gav ett stort klirr i
reskassan.

Ovan en bild av kören och alla supportrar
för att visa att vi verkligen var där.
och delade ut teaterbiljetter inför små grupper och åt middag innan
kvällens besök på Oscarsteatern. det var återsamling i hotellobbyn för
Madde Thunfors och hennes syster gemensam promenad till OscarsteTherese Andersson hade förberett atern. Där såg vi musikalen ”Sugar
ett trevligt melodikryss som enga- – I hetaste laget”. Det var en blängerade den musikintresserade dande, fartig och rolig föreställMelodikryss
kören under bussfärden. Mycket av ning som var en värdig inledning
Fredag morgon den 24 september
musiken var svårgissad för många på helgen i Stockholm. Huvudrolbar det då äntligen av mot Stockav de äldre deltagarna.
lerna spelades av Hanna Lindblad,
holm. Tillsammans med Ljustorps
Jonas Malmsjö, Henrik Dorsin och
kyrko- och hembygdskör skulle Välbekant hotell
Susanne Reuter. Alla var helt fanäven Hässjö och Tynderö kyrkokör Färden till Scandic Sergel Plaza
tastiska i sina roller.Visserligen
medverka i gudstjänsten. Ljus- gick utan några problem, även
kände en del av oss igen historien
torpskören med supportrar åkte om det var långa köer vid infarten
sedan den spelades i Skönsberg för
med Owéns buss från Sörbygden, till Stockholm. Det kändes väldigt
några år sedan, men annan scenomedan Hässjö och Tynderökö- bra att komma till ett hotell mitt
grafi och andra artister gjorde det
ren åkte individuellt. Ulla-Britt i city med bekvämt gångavstånd
till en fräsch upplevelse ändå.
Ulander hade upphandlat och till shopping och andra aktiviteter.
organiserat resan. Väl på bussen Hotellet var välbekant för en hel Rundtur på slottet
kom hon med ytterligare informa- del. Några hade besökt det under Lördagen var fri för egna uppleveltion om programmet i Stockholm
den
tid ser. Många besökte barn, vänner
riksdagsle- och släkt, andra tog sig ut i köpendamöterna skapens tempel och några besökte
höll till där utställningar som den aktuella
under tiden Terrakottaarmén på Östasiatiska
som riks- museet. Slottskyrkan bjöd på en
dagshuset gratis rundtur på slottet, vilket de
b y g g d e s flesta hörsammade. Visningen blev
om. Hotel- extra minnesvärd då guiden berätlet är trev- tade personliga minnen från bl a
ligt inrett prinsessbröllopet. Framåt kvällen
med många var det en gemensam middag på
m e d a l - hotellet för alla tre körerna som
jonger och skulle sjunga och deras sällskap.
skulpturer Det blev ett gäng bestående av 72
av Sergel.
personer varav 52 var med LjusPå kvällen torpsförtecken. Inför uppbrottet
gick
säll- efter middagen kände sig de två
Forts sid 22
Kantorerna förmanar sina körer.
skapet
i kantorerna ,
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HÄR KAN NI HANDLA JULKLAPPAR
SOM GÖR SKILLNAD
(på lite olika sätt)
www.redcross.se/stod-oss/fler-satt-att-stodja
www.naturskyddsforeningen.se/butiken
www.sdrgavan.se/
varuhuset.etc.se/sv/category/4/Klimatshoppen
www.ekokul.se
www.gemenskapgron.se
www.barntyger.se/ekologiskt

www.kidsonroof.com
www.jordklok.se
www.fairmonkey.se
www.isleofsweden.se
www.diakonia.se/jul
www.unnamei.com
www.barncancerfonden.se/Jul
wwf.sporrongshop.com
www.unicef.se

Boule

Onsdagar kl.12

Adventserbjudande
30 % på jackor och
kängor tom 30/11

Skyltsöndagen
öppet 13-17
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt Pensionärsrabatt

Öppet:

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

Välkommen!
Hembygdsföreningen
i Ljustorp

Skönsbergs
Bouleklubb

Medlemsmöte

Tisdag 23 november kl 13.00
Information från folktandvården
av Kristina Franzén
Budget 2011
Underhållning av Ådalsduon
Julbord
7 december kl 13.00
Underhållning
Trubadurerna Albert & Jacob
Inte medlem, funderar du på att bli det?
Kom och besök något av våra
medlemsmöten eller ring Harriet
Svedlund tel. 076-630 87 39 för mer
information om våra aktiviteter

Detta händer under
december
Adventskaffe serveras 5 december,
2 advent.
Hembygdsgården håller öppet för en stunds
gemenskap i adventstid mellan
kl. 12.00 och 15.00.

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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Kören sjunger i Slottskyrkan fortsättning från sid 20

Cecilia Nilsson och Agneta Granlöf,
manade att komma med sina sista
råd inför söndagens sång: Inte för
sent, inte för blött och prata upp
rösten på morgonen.
Repetition
På söndag morgon var alla uppe i
tid och beredda att lasta bussen,
även de som inte skulle upp till slottet och öva. Efter några minuters
färd på de söndagstomma gatorna
nådde vi fram till slottet. Bussen
släppte av oss på Slottsbacken.
Slottskyrkan ligger inbyggd i slottet på vänstra sidan. Kören fick gå
in i slottet från Yttre borggården
till Västra Valvet. Alla inklusive
bebisen Erik Bergfors fick en egen
namnbricka att bära i slottet. Sedan
var det dags att hänga av sig ytterkläder i den korridor och de lokaler
som var personalutrymme för slottets personal. Det var bråttom att
komma iväg till Slottskyrkan för
att få så mycket tid till repetition
som möjligt. Från personalkorridoren kommer man ut i det stora valv
som ligger mellan Slottskyrkan
och Rikssalen. Slottskyrkan är dels
avsedd för slottsförsamlingen dels
för statsceremonier. Hovförsamlingen utgörs av kungafamiljen, de
som arbetar eller har arbetat i hovorganisationen samt deras familjemedlemmar. Hovförsamlingen är
ett icketerritoriellt pastorat inom
den svenska kyrkan. Kyrkan är
stor och stilen är pampig, men man
har inte haft råd att använda mer
ädla material i inredningen som ex
de stora pelarna. Kyrkan invigdes
1754 och är Sveriges bäst bevarade och mest praktfulla 1700-tals
kyrka. Det var Tessin som ritade
kyrkan men bygget slutfördes av
en svensk arkitekt som hette Carl

Hårleman.

kyrkan igen. Nu börjar allvaret!

Vänligt bemötande
Framme vid koret var det väldigt
gott om plats, vilket hovorganisten
Mary Ljungquist Hén förklarade
med att det måste finnas plats
för statscermonier. Mary hälsade
kören välkommen varvid tonen och
tilltalet var mjukt och vänligt utan
några spår av distans eller överlägsenhet. Det tog några minuter att
sätta samman lådorna som skulle
skapa en enkel gradäng innan
kören kunde börja sin uppsjungning i den pampiga miljön. Lådorna
hade senast använts vid det stora
gruppporträttet vid kronprinsessbröllopet i juni. Längst upp, ovanför
altaret, kan man läsa PRO MUNDI
VITA vilket för oss fåkunniga kan
översättas med ”för världens liv”
vilket syftar på altaruppsatsen och
dess framställning av Jesus i Getsemane med smärtkalken.

Sill och nubbe
Körens framträdande gick bra och
man fick stor uppskattning av bl a
Slottskyrkoförsamlingens kyrkorådsordförande som höll ett litet
tal i direkt anslutning till högmässan och tog även upp en applåd.
Körmedlemmarna fick också en
liten informationsskrift om Slottskyrkan. I den musik som kören
framförde var många av styckena
från Härnösandstonsättaren Hans
Nyberg. Man framförde följande
sånger:
Introitus :Alla dina ord
Förbönsomkväde
Livets Gud
Kärlekens tid
Min Gud är min herde
Offertoriepsalm
Postludium: Gloria
Efter gudstjänsten, när besökarna
tågat ut, talade pastorn i hovförsamlingen, Erland Roos, till de
besökande körerna. Roos berättade
med stor inlevelse om sitt första
möte
med
slottsförsamlingen.
Hans förvåning var stor när hans
första kyrkkaffe bestod av sill och
nubbe! Roos var en skicklig entertainer som verkligen trollband sin
publik. Efter högmässan var det
omklädning och återlämnande av
ID-brickan. Ut igen till en söndag
på Stortorget i Gamla stan och
förtrollningen bryts. Många satt
ute vid trottoarserveringar fast
det inte var så varmt. Var och en
i kören fick leta upp ett matställe i
egen smak för att njuta av att föreställningen var genomförd och att
ett års möda och ansträngningar så
framgångsrikt belönades.

Extrem efterklang
Så kan då repetitionerna börja.
Agneta och Cecilia turades om att
dirigera och ackompanjera. Medan
kantorerna kämpade med att få
kören att klinga väl, så fortgick
övriga förberedelser inför högmässan. Hovpredikant Birgit Huss
samrådde med hovorganist Mary
Ljungquist Hén. Mary berättade att
efterklangen i kyrkan var extrem
med 3 st tydliga ekon, vilket i praktiken gjorde det omöjligt att från
orgeln längst bak i kyrkan acompanjera exempelvis prästens sång.
Efter uppsjungningen blev det
paus med kaffe och bullar i slottspersonalens lunchrum. Styrkta av
kaffe och damerna förskönade med
kåpor fick alla ställa upp sig i personalkorridoren för att tåga upp till

Hemfärd
Inför resan hem var det återsamling av Ljustorparna på Slottsbacken. Resan hem avbröts bara
av ett stopp i Tönnebro och lite
mat innan vi gav oss iväg genom de
gamla skogsområdena Ödmården
som fram till 1300-talet utgjorde
gräns för Svearnas makt norrut.
Strax var vi tillbaka till resans
utgångspunkt: Församlingshemmet i Ljustorp. Se det var en resa
att minnas!
Text & bild: Olov Ulander
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Slå till med en riktig klapp i år.
Passa på att Julavverka på din fastighet
kontakta Per Stadling SCA Skog
Tel 060- 19 39 18
Mobil 070- 229 04 55
per.stadling@sca.com

www.scaskog.com
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Jon Anderssons julhare
En fattig mans julafton året 1899

J

Utdrag ur Bygd i förvandling del III

on Andersson hade satt ut några
snaror dagen före julaftonen. Han
hoppades få en hare till jul. Det var
litet snö, så han hade gott hopp om
att verkligen kunna få en. Det var
dimmigt och grått väder på julaftons morron, men så fort det ljusnat något drog han iväg upp till en
dalsänka vid Björkomsberget. Där
hade han också tidigare brukat
sätta ut snaror för hare. Han hade
inte ätit något utan endast druckit
en kopp kaffe på morron.
Ja, kaffe. Det var nog inte kaffe,
utan det var kokt på rostad råg.
Inkomsterna hade varit särskilt
dåliga denna höst. Han hade förut
under hösten skjutit bom på tre
orrar, och det kunde han inte förlåta sig. Nu var det ju faktiskt så,
att han började se illa. Och glasögon
var ju så dyra och hustruns passade
inte riktigt bra för hans ögon.Under
djupa tankar tog sig Jon Andersson fram genom dimman upp emot
berget. Han funderade på hur det
skulle bli med försörjningen, om
han inte kunde jaga och snara som
förut. De slantar, som han fått för
kon och geten, hade han ju kvar.
Men han tänkte, att barnen inte
skulle behöva kosta på någonting
för att få honom i jord.

Under vandringen upp mot berget
började dimman breda ut sig alltmer och mer, och det var med möda
han hittade den första snaran. Den
var tom. I den andra satt faktiskt
en hare. Men det var en räv, som
bitit tvärs över haren och drog
och slet allt vad han kunde. Men
snaran var stark. Jon Andersson
rusade med sin käpp mot platsen. Men just som slaget skulle nå
räven, lossnade snaran och räven
tog ett skutt med haren i munnen.
Jon Andersson rusade efter upp
genom skogen för att nå räven med
käppen men stöp i en liten stubbe
och blev liggande.Han försökte resa
sig, men hjärtat slog så häftigt, att
han inte orkade komma upp utan
fick ligga rätt länge på den blöta,
snöfria mossan, innan han vågade
försöka resa sig igen.
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När han till slut kom upp på sina
ben, frös han så han skakade, och
han började söka efter några torra
grankvistar för att göra upp eld.
Han kände, att han hade tändstickor i fickan. Nästan bredvid
där han ramlat, låg en stor torrgran. Han bröt några små kvistar
från den och gjorde eld. Så småningom fick han torka sina blöta
händer åtminstone, men han frös
så oerhört, att han måste börja gå
runt granen, runt, runt. Så blev
han trött och måste sätta sig på
stammen och vila. Bryta mera ris
av granen och lägga på elden.
Men dimman blev under tiden
värre och värre, och han beslöt att
försöka gå hem. Han gick åt det
håll, där han tyckte hemmet låg.
Men när han gått en lång stund,
kom han plötsligt tillbaka till torrgranen och elden. Då förstod han,
att han gått vilse och nu kände han
sig dödstrött. Han bröt mera ris till
elden och satte sig ner, lutad mot
torrgranens rot - och somnade. Han
vaknade av att han frös ohyggligt,
och brasan var nästan utbrunnen.
Han samlade mera ris. Men det ris,
som var närmast marken, var så
blött, att det inte ville brinna. ”Vill
det sig riktigt illa, får jag kanske
vara här hela natten”, tänkte han.
Han tänkte också på bränslet, som
var så surt. Om han skulle försöka få elden in under stammen,
kanske det skulle lyckas att få den
att brinna bättre. Han plockade
ihop allt torrt småris, som fanns
och till slut fick han verkligen fart
på elden igen. Han började på nytt
gå runt elden, runt, runt, tills han
blev så trött, att han måste sätta
sig på stocken igen, lutad mot
roten somnade han snart på nytt.
Han vaknade, skakande av köld.
Bröt mer bränsle till brasan och
började gå igen för att få värme i
sina stela lemmar. Han gick länge,
blev till sist så trött igen, att han
måste sätta sig på granstammen.
Men nu brann brasan så bra, att
han åtminstone inte behövde frysa
längre.

Han satt där och tänkte tillbaka på
flydda år. Han tänkte på barnen,
som vuxit upp och vandrat ut i
världen. Inte kom de hem och tittade till honom nu, då han blivit
ensam. Han tänkte, att han nog
måste skaffa sig nya glasögon,
om han skulle ha möjlighet att få
skjuta någon orre eller tjäder. Men
glasögonen var ju så dyra. Han
tänkte på bönderna nere i byn.
Han hade fått ett tråg med palt av
madam Berg, och han hade fått en
stor fläskbit av mor Andersson. Det
var snälla människor i byn. Var det
matdags när han kom till någon av
gårdarna, så visst blev han bjuden
på mat. När han hade en säck med
fågel härom sistens hade han fått
skicka den utan kostnad med Pers
Hampe, när han for med vadmal
till stampen.
Han tänkte på sin döda hustru. Det
hade inte varit så lätt alla gånger
för henne heller. Han erinrade sig
den gamla sången ”Tänk när en
gång det töcken har försvunnit,
som över detta livet breder sig.
När evighetens sköna dag upprunnit, och himmelskt solljust flödar
på min stig”. Elden värmde nu så
gott, att han slumrade in på nytt.
Hur länge han sovit, visste han
inte, då han plötsligt vaknade av
ett underligt ljud. Vad var det? Det var kyrkklockorna, som hördes
så förunderligt nära. Tänk, det är
julmorron, och här har jag suttit
hela julnatten. Hade jag inte haft
tändstickor, hade jag fått frysa
ihjäl. Och ingen hade saknat mig.
- Nu vet jag, hur jag ska gå för att
komma hem. Och - har det inte
börjat klarna något? Jag ser ju
en stor gran framför mig. Går jag
i rak linje förbi den, så kommer
jag hem. När Jon Andersson om
en stund stod på bron hemma och
såg ljusen runt om i byn, var han
säkert den gladaste människan i
bygden den här juldagsmorronen.
Julens klockor hade lett honom till
hemmet.
av Gottfrid Svärd

Vi önskar alla en
God Jul
och ett Gott Nytt År
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Friteaterns tionde besök i Ljustorp

N

är Friteaterns turnébuss
svängde in på Bygdegårdens
plan var det tionde gången
sedan första besöket 1997.
Även denna gång var det
med en egen pjäs med den
långa titeln ”På finska heter
det Kaipaus och på svenska
längtan”.
När publiken kommer in i lokalen
möter den däcket på en båt med
reling och överbyggnad. Spelkvällen var kall och den första snön
hade just kommit och förorsakat
trafikproblem över stora delar av
Sverige. När klockan var sju var
det ingen som hade uteblivit på
grund av vädret utan alla 79 som
var föranmälda hade kommit och
satt bänkade.
Finlandsfärja
När pjäsen började visade det sig
att båten var en Finlandsfärja
på väg till Helsingfors. På båten
möts tre mycket olika individer
tack vare den speciella mötesplats som en Finlandsfärja är: en
arbetsplats, ett transportmedel
och ett nöjespalats. Det är den
arbetsprövande Lucia med egna
erfarenheter från psykvården,
Valborg, vilken som liten flicka
tillsammans med sina föräldrar
kom till Sverige från Finland och
nu är på väg till en släktträff och
val av gravplats och den gamle

Valborg, Sylvester och Lucia

språkprofessorn,
Sylvester,
som levt hela sitt liv i skuggan
av sin mamma vilken just dött.
De tre möts i olika situationer
som lockas fram av Lucias stora
hjärta, vilket skapar öppningar i
de andras skyddszoner och släpper fram lite av deras drömmar,
tvivel och oro inför meningen med
livet. Allt görs med den träffsäkerhet som vi vant oss vid från
Friteaterns pjäser och många
poänger och fiffiga ordvändningar
leder till skratt. Stämningen är
ändå mjukt undersökande och
publiken lät sig föras med i historien.

Runt bordet sitter från vänster, Anita Lindström, Mats Nolemo (spelade Sylvester), Ulla-Britt Ulander, Kenneth Sällström, Harriet Sällström, Svante Jansson,
Ulf Nilsson, Carina Molander, Inger Andersson, Märta Rönngren och Mary Stoor
(spelade Valborg).
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Guldkategori
En teaterupplevelse i Ljustorp
inkluderar en väl tilltagen paus
med kaffe och gott hembakat
bröd, som Hembygdsföreningen
ordnat. I pausen träffas gamla
och nya bekanta och stämmningen var god, så god att Timrå
Teaterförening kunde bokföra
14 nya medlemmar efter kvällen! Föreningen har därmed 230
medlemmar och tillhör Guldkategorin bland Riksteaterns föreningar dvs har uppnått minst 1 %
av invånarantalet i kommunen i
medlemsantal. Den här gången
var det lite mer scenutrustning
än vanligt, så det behövdes verkligen lite extra mat när allt äntligen var nedplockat och instuvat
i turnébussen. Den goda soppan
lockade fram ett samtal om
pjäsen. För att få inspiration till
denna historia hade hela ensemblen rest med Finlandsfärjan och
träffat många människor. De
olika rollkaraktärerna har däremot inte någon direkt koppling
till den resan, berättade Carina
Molander som spelade Lucia och
skrivit denna pjäs (hennes femte
pjäs).
Text & bild: Olof Ulander

En mäklare nära dig
Funderar ni på att sälja er bostad?
Kontakta
v oss för en
v kostnadsfri muntlig marknadsvärdering samt
en presentation av hur vi tar hand om Er viktigaste affär i livet!
Tfn 57 33 90

Fastighetsmäklare
Ann Rydell Hall

Mäklarna i Timrå
Köpmangatan 18

Ryds Glas
i Timrå AB

Bilrutor och
glasreparationer
Stenskottslagning

Fastighetsmäklare
Julia Berggren

Närmare än någon annan.

God Jul
och Gott Nytt År

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

Telefon 57 64 20

Telefon 060-416 56
www.dina.se/timraorten
27

D

Ljustorp PRO firande 65-årsjubileum

en 24 september firade
Ljustorps PRO sitt 65 års jubileum i Ljustorps Bygdegård.
Ca 90 personer medverkade i
jubileet, medlemmar och inbjudna gäster ingick däri.
Ordförande Harriet Svedlund
välkomnade gästerna, sedan serverades en välkomstdrink och en
stunds underhållning på scenen
av ”Pro-dukterna”, som även sedermera höll i tåtarna vid allsången och dansen.
Tal och gåvor
Historik över de gångna åren
presenterades av 93-årige Verner Bredin, ”nestor” och tidigare
ordförande i föreningen. ”Still
going strong” med ett enastående minne bevarat. Tal och
överlämnande av gåvor av de inbjudna gästerna följde därpå. Så
småningom inföll middagen som
elever från Timrå kockskola sva-

Timrå kockskola stod för maten.
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Stig Nordin, Harriet Svedlund, Kjell Smedman, Maj-Lis Smedman, Maj-Lis Berg,
Gudrun Söderberg och Allis Berg

rade för. Mycket välsmakande
trerätters som fick mängder av
ovationer från gästerna. Därefter följde utdelning av förtjänsttecken, sju förtroendevalda med

Harriet Svedlund fick ta emot blommor från
Timrå kommun.

minst fem aktiva år inom PRO
Ljustorp belönades.
Lotteridragning
Ytterligare tal förekom av bl a
Timrå kommuns representanter
med Ewa Lindstrand i spetsen.
Kaffe och tårta avslutade middagen, och lotteridragning i samband med detta. Några föredrog
därefter att avvika, medan kvällen fortsatte för de övriga med
dans till tonerna av ”Pro-dukterna”. Ett trivsamt och lyckat
jubileum som föll alla i smaken.
Text: Torsten Bylund
Bild: Harriet Svedlund

En aning personligare
Begravningsbyrån med det personliga
engagemanget finns för Dig alla dagar.
Vi har jour kvällar och helger så även då når Du
oss om Du behöver vår hjälp vid ett dödsfall.
På begravningsbyrån hjälper våra duktiga
medarbetare Dig när det gäller begravningar.
Testamenten, bouppteckningar, samboavtal, gåvobrev
och äktenskapsförord m.m samarbetar vi med
Ringa Juridik.

Välkommen till oss!

Hässjö Begravningsbyrå
Köpmangatan 38 i Timrå

Tel 400 63

(Gäller även kvällar och helger)
www.ringabyraer.se
Av SBF auktoriserade begravningsbyråer

Varma tofflor för alla!

Vi kommer till Tomteland 28
nov! Provsmaka älgörtsGLÖGG!
Klipp ut
annonsen
få 10%
rabatt!

www.butikvitamin.se Höghuset, Skönsberg Tel: 060-15 69 00

Mobila massören!
Julklappstips!

Varför inte ge bort ett
skönt presentkort till nära
och kära?
Liselotte Forsberg, dipl. & cert. massageterapeut
Mobil: 070-266 89 81
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå
Innehar F-skattsedel
www.mobilamassoren.se
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Pyssel sidan
Lös och färglägg!

Det här borde sysselsätta er en stund?

Regler för Sudoku
Spelplanen består av ett rutnät om 81 rutor
som är fördelade på nio vågräta rader, nio lodräta kolumner samt nio kvadratiska regioner.
Varje rad, kolumn och region innehåller alltså
sammanlagt nio rutor. Vissa av rutorna innehåller en förutbestämd siffra, målet är att fylla
samtliga rutor med en siffra enligt följande
principer:
* Varje vågrätt rad ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje lodrät kolumn ska fyllas med siffrorna 1-9.
* Varje kvadratisk region ska fyllas med siffrorna

9

1

Facit hittar du på sidan 34.

2

rad, kolumn eller region.

LYCKA TILL!

5 9

3 7

* Ingen siffra kan förekomma mer än en gång per

1-9.
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När det gäller grus
och matjord
Ring!
060-802 14
070-351 27 10

Martins service
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR
070-673 06 09
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Aktiviteter i Ljustorp november - januari

November
Sön 21 kl. 11.00
Gudstjänst
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

Sön 21 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Lj. Baptistförsamling
Tis 23 kl. 13.00		
Medlemsmöte
Bygdegården
PRO
Fre 26 kl. 19.00
Körgruppsbesök
Lagfors Missionskyrka		
Ljustorps församling
Lör 27 kl. 18.00
Adventsfika
Byalokalen
Bredsjöns byalag
Sön 28 kl. 11.00
Adventsmässa		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Sön 28 kl. 15-18
Tomteland
Bygdegården
Lj. Idrottsförening
December
Lör 4 kl. 19.00
Julfest
Bygdegården
Centerkvinnorna
Sön 5 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Lj. Baptistförsamling
Sön 5 kl. 12-15
Adventskaffe
Hembygdsgården		
Lj. Hembygdsförening
storlek som länsstyrelsen och riktar
kritik mot att frågan om hur fiskvandringshinder för den stationära
fisken i Laxsjöån kan undanröjas
inte finns med. Man påpekar även
att vattenförvaltningsförordningens krav på att ”ingen försämring
av åns ekologiska status ska tillgodoses” blivit aktuell i och med
att E.ON drog tillbaka sin första
ansökan och lämnade in en ny
efter det datum kravet beslutades. Fiskeriverket slutligen delar
också uppfattningen att ansökan
från E.ON har en sådan omfattning att ett eventuellt tillstånd bör

Forts. från s. 4
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Sön 5 kl. 13.00
Beslut i mackfrågan
Bygdegården		
Tis 7 kl. 13.00
Julbord
Bygdegården
PRO
Ons 8 kl. 12.00
Mitt på dagen		
Församlingshemmet
Ljustorps församling
Fre 10 kl. 19.00
Julfest
Bygdegården
Mjällådalens byalag
Lör 11 kl. 17.00
Grötfest
Betel
Lj. Baptistförsamling
Sön 12 kl. 11.00
Familjegudstjänst		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Sön 12 kl. 18.00
Bibelstudium
Betel
Lj. Baptistförsamling
Sön 19 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Lj. Baptistförsamling
Sön 19 kl. 18.00
Julmusik
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Lör 25 kl.07.00
Julotta
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Fre 31 kl. 17.00
Nyårsbön
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling

omfatta hela den verksamhet som
är knuten till Rundbackens kraftverk, och påpekar att nuvarande
tillstånd saknar bestämmelser som
motverkar verksamhetens negativa inverkan på den lokala naturmiljön. Fiskeriverket konstaterar
att ett nytt tillstånd bör innehålla
bestämmelser om både en ”adekvat
minimitappning” till Laxsjöån och
undanröjande av befintliga vandringshinder. Fiskeriverket sågar
också företagets uppfattning att
det skulle förekomma nolltappning
vissa perioder på året och pekar
på att elfiskeundersökningar som
utförts i Laxsjöån uppvisar före-

Januari

Tor 6 kl. 12.00
Gudstjänst
Riibodarnas misssionshus
Ljustorps församling
Sön 9 kl. 11.00
Gudstjänst
Betel
Lj. Baptistförsamling
Sön 9 kl. 13.00
Barnfest
Bygdegården
Centerkvinnorna
Mån 10 Stoppdatum Lj.bladet
Sön 18 kl. 18.00
Gudstjänst m musik		
Ljustorps Kyrka
Ljustorps församling
Sön 23 kl. 11.00
Årsmöte
Betel
Lj. Baptistförsamling
Fre 28 kl. 18.00
After Work
Betel
Lj. Baptistförsamling
29/30 Nästa Ljustorpsblad
Regelbunden verksamhet
Tis kl. 18.15
Inomhusträning
Gymnastiksalen
Ljustorps IF
Ons kl. 12.00
Boule
Skönsbergs Bouleklubb
PRO

komst av årsyngel av öring.
- Detta tyder på att naturreproduktion av öring förekommer på
sträckan, vilket i sin tur förutsätter att viss vattenföring ständigt
framrinner i åfåran, skriver man.
Även Fiskeriverket anser att minimitappningen ska vara 350 liter/
sekund från Laxsjöns regleringsdamm och företagets ansökan har
företagets ombud begärt förlängd
tid att utveckla sina synpunkter.
Det i sin tur innebär att någon
huvudförhandling i domstolen inte
kan ske förrän tidigast i vår.
Text: Berry Johansson

Å

Ås skola jämnad med marken

s skola har nu rivits. Många
barn har blivit fotograferade
på dess trapp tillsammans med
sina lärare.
1878 inköptes en tomt i Ås, av
skolstyrelsen i gamla Ljustorps
kommun, där sedemera skolhuset
blev färdigställt 5 år senare. Skolan
byggdes om och renoverades 1922,
och i samma veva uppfördes en
lärarbostad intill skolan inrymmande 2 lägenheter. Efter skolans

ombyggnad inrymde den 3 skolsalar, 3 kapprum, gymnastiksal och
slöjdsal.

Det fanns entreér på fastighetens
båda sidor. Uthus med torrtoaletter
och en bastu ingick också i bilden.
Skolan var sjuårig folkskola och tre
lärare tjänstgjorde i regel. Några
namn som Ulla Isaksson, Sven
Scholander, Anna Jerner och Gunborg Brink minns man från 40-50talet. Ibland vikarierade lärare
från Mellbergs skola. Antalet barn
som utbildades var
47 vid höstterminens start 1948.
Fyrtitalisterna
kommer nog ihåg
vandringarna ner
till mon vid Ljustorpsån under friluftsdagarna. Där
sparkades boll och
spelades brännboll
och även andra
lekar utövades. Ett
dopp i ån skedde
även heta dagar.

Svampplockning, blåbär - och lingonplockning ingick i schemat. Vid
raster var alltid läderbollen i rullning på skolans grusplan, ända
till den ansvarige för skolklockan
pinglade på trappan för ny lektion.
Minns också Signe Westberg som
städade, fyllde på vatten och även
eldade upp kaminerna tidiga vintermornar. Matbespisningen tillkom även i slutet av 40-talet. Enär
man tidigare ätit medhavd matsäck i kapprummet, oftast i form
av mjölk och en limpmacka, blev
möjligheten att gå till dukat bord
en revolution.
Skolverksamheten -upphörde 1965 i
Ås. Skolan har därefter fungerat som
militärt förråd och lärarbostaden
har blivit privatägd. Många skolkort
med elever och lärare har förevigats på skoltrappan och ger idag
en nostalgisk bild av svunna tider.
Text: Torsten Bylund
Bild: Ljustorps Hembygdsförening

Coompanion hjälper er förverkliga drömmen
om att starta företag – tillsammans!
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning!

0611-233 68
www.coompanion.se/vasternorrland
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Ljustorps information
Telefonnummer

Öppettider

Service

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

Ljustorps Handel		
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi 		
Rotsjö gård			
Idrottsplatsen		
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret		
Ljustorps brandkår		
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.
Kanotuthyrning Lj IF
Kanontuth. Bredsjön
Bokning bastu-udden
Tomat-Ås			

060-820 40
060-820 49
060-820 37
0611-420 46
060-821 86
060-821 86
070-28 83 147
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67
0730-944 944
070-218 80 69
070-218 80 69
060-81050

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola 		
Sjukanmälan Lj. Skola
Fritids 			
Ala skola			
Sjukanmälan Ala		
Sörberge skola		
Sjukanmälan Sörberge
Ljustorps förskola		

060-821 47
073-077 71 58
060-821 47
060-414 20
073-077 71 58
060-16 32 37
060-16 32 42
060-821 38

Ljustorps Trädgård
Mån- Fre 10-17, Lör 10-14
Rotsjö Gård
Ons 12-16, lör 18-21, sön 12-16
Kansli IP
Udda v. Ti, Tor 8.00-11.00 Jämn v. Må, Ti, To 8.00-11.00

		

Som vi har nämnt på flera ställen pågår
en uppfräschning av ljustorps vandringsleder och stigar. Ambitionen är att alla
markägare skall vara kontaktade. Om vi
mot förmodan har glömt någon och ni
känner er förbisedda, kontakta oss. Det
är inte så lätt att veta var alla gränser går.
Ni som gett er tillåtelse för 10 år sedan,
har inte kontaktats igen.
Mejl för frågor: gps@ljustorp.se

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

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

Allmänt
Söråkers Folkets Hus
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset 			
Apotek 			
Försäkringskassa 		
Veterinär Timrå 		
Timrå Kommun 		
Timrå badhus		
Arbetsförmedlingen
Lantbrevbärare Timrå
Post: Ica Sörberge		
Polisen Timrå		
Länsstyrelsen		
Färdtjänst			
Pastorsexpeditionen
				
Bergeforsen camping
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Markägare!

060-400 73
060-464 00
060-18 10 00
0771-45 04 50
0771-52 45 24
060-58 05 25
060-16 31 00
060-16 32 00
060-59 57 20
060-57 34 31
060-57 90 30
060-59 21 60
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20
060-822 70
060-51 50 90

Facit
8
3
9
5
1
2
6
7
4

6
4
7
8
3
9
1
5
2

1
5
2
6
7
4
9
8
3

7
9
1
3
4
5
8
2
6

5
6
3
7
2
8
4
1
9

2
8
4
1
9
6
5
3
7

3
7
6
9
5
1
2
4
8

4
1
8
2
6
7
3
9
5

9
2
5
4
8
3
7
6
1

Nu är det dax att
lämna in bilder till
almanackan!
Senast
24 november vill vi
ha bilderna. Mejla eller
kom in på kontoret med
en skiva, usb-minne
eller
kameran.
Kontoret kommer att
vara bemannat ti-ons
8-16, tor 8-12, övrig tid
kan ni nå mig på
070-5592797.
Bilderna ni lämnar in
måste vara
digitala. Skriv en rad
om varifrån bilden är
och vilken årstid den är
tagen.
Min förhoppning är att
almanackan ska vara
klar till 1:a advent. Den
kommer då att finnas
till försäljning hos
Ljustorps Handel.
bygdekontoret@ljustorp.se
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Returadress:

		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

Ljustorps Trädgård
Julblommor i våra växhus
Röda tulpaner 10 st 98:Stor Amaryllis
98:Julgrupper från
25:Hyacinter
20:Passa på!
Beställ julblommor nu!
Tel 820 49 Öppet: Vard 10 - 17 Lör/julafton 10 - 14

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Benritz Motor
Butik Vitamin
Bygdegårdsföreningen
Byggbutiken
Coompanion
Danielsson Byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Hofmann tandläkare
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
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Leader Timråbygd
Ljustorps Centeravd.
Ljustorps Handel
Ljustorps Hembygdsför.
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Förskola
Ljustorps Skola
Ljustorps Trädgård
Martins Service
Mobila massören
Monicas

NL Maskinskydd & Service
Norrskog
PN Montage
Rialp
Primaskog
Remax Mäklarna
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
SCA Skog
Sjöströms Busstrafik
Stavre Grus
Träffpunkten

