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Ljustorps sockenförening
Varför jobba ideellt?

Mellan varven känns det intressant att
lyfta upp varför vi egentligen har ett ideellt föreningsliv och vad det innebär. Vad
är det som gör att vissa av oss tycker att
det är kul att jobba med olika föreningar.

Att vara föreningsaktiv är en form av
fritidssysselsättning där intresset är att
vara med och bygga en verksamhet av
något slag. Tillfredställelsen ligger inte i
att tjäna pengar eller göra karriär. Tillfredställelsen ligger oftast i att driva
iland egna små ”projekbabysar” och se att
det faktiskt fungerar. Det är ett sätt att
känna meningsfylldhet och att hitta sin
plats i ett större sammanhang.
En förening har ju oftast startat för ett
antal människor har tyckt att man ska
lösa en uppgift tillsammans. I föreningslivet grundläggande struktur ligger tanken
om ideellt arbete. Vi ska inte tjäna på vår
insats, mer än som en del i den breda
massan. Vi arbetar för ett gemensamt
mål för att det är något som vi vill uppnå.
Något vi tror kan bli bättre.
Idag diskuteras allt mer diverse ersättningar. Många föreningar har provat

Styrelse 2008

med anställd personal, men det slutar
ofta med att all verksamhet läggs på per- Niclas Andersson, v. ordf
sonalens axlar istället för på styrelsen och Ulf Nilsson, kassör
Lill Wiklund, sekr
medlemmarna.
Självklart ska man kunna få ersättning
för kostnadsutlägg om det finns en sådan
policy. Men principen är och bör var att
den arbetsinsats som man gör är ideell.
Vi tror att man bör slå vakt om den ideella arbetsinsatsen. Om alla ska ha betalt
för allt och vi aldrig kan göra saker tillsammans, var har vi då hamnat.
Årstidsmässigt ligger vi i en underbar tid
då skogen är full av svamp och bär, färgerna ute är helt bedårande och luften är
klart och ren. Hösten är en tid i förändring och en tid för föreningslivet att ta fart
igen. Det gäller även oss och vi planerar
för fullt för vad som är det viktigaste att
jobba med under vintern som kommer.
En ständigt lika aktuell fråga för oss är
att se till att säkra Ljustorpsbladets framtid, oavsett vilka personer som är aktiva

Ha en riktigt skön höst!
Styrelsen sockenföreningen

Lena Liljemark
Kjell Rastberg
Sara Östman
Suppleanter:
Björn Andersson
Marie-Louise Edström

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

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

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

Ljustorps sockenförening
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
Mån-Fre: 9-19 (tillgängligt)
Boka tid för möte
bygdekontoret@ljustorp.se
Ljustorpsbladet
ljustorpsbladet@ljustorp.se
Webbportal/Hemsida
portal@ljustorp.se

Stöd vår verksamhet genom att betala årsavgift!

www.ljustorp.se
www.upplevljustorp.se
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Nivåstörningar från Lagfors dammen
D

Vad är det egentligen som kommer att hända?

iskussionen om Lagforsdammen, variationer av vattenflöden och tätningar av
dammen har pågått under ett
antal år.
Under ett flertal år har Fiskeföreningen och Timrå kommun fört
förhandlingar med EON om problem med nivåförändringar som
uppstår vid bl a strömavbrott.
Dessa förändringar i vattennivån
leder i sin tur till att yngel dör.
Fiskeföreningen utför regelbundet nivåmätningar och har haft
en konsult anställd för att utreda
konsekvenserna.
Under sommaren har miljödomstolen tagit ett beslut på att EON
får göra dammförsäkrande åtgärder dvs täta Lagforsdammen.
Tätningen kommer att innebära
att en sträcka på 400 meter av
Ljustorpsån kommer att torrläggas. Arbetet har påbörjats, men
inte slutförts.
På grunderna att man torrlägger
en sträcka av ån och inte inför en
minimitappning, har kammarkollegiet överklagat domen till Miljö
överdomstolen. Dom kommer att
behandla ärendet, men när är det
ingen som vet.

EON har samtidigt lämnat en
möjlighet att man ev kan införa
en frivillig minitappning. Diskussioner har inletts med länsstyrelsen om detta. Men hur dessa
diskussioner har gått, har det inte
gått att få reda på.

Anders Mattsson från fiskeföreningen säger: - Vi har lagt ner
otroligt mycket tid på den här
frågan, mer än någon kan förstå.
För att vi vill bevara ett bra fiske
i ån, men nu har luften gått ur
oss totalt. Beslutet i somras gick
inte vår väg. Just nu hoppas vi på
kammarkollegiets överklagan. Vi
gör fortfarande våra regelbundna
nivåmätningar och nivåstörningar finns kvar. Dessa skickas
regelbundet till länsstyrelsen.
Stefan Grundström på Timrå
kommun berättar att renoveringen av dammen pågår.
Frågan om torrläggningen och
diskussionerna om en frivillig
minimitappning vet han däremot
inte var det hamnat idag.
Anders Berglund på Fiskeriverket i Härnösand berättar att han
vet att en prövning av domen
kommer att göras, men han vet
inte när. – Däremot låter det inte
så bra via underhandsinformation. Om man avgränsar frågan

till att bara handla om dammsäkerhet, så blir inte frågan om
minitappning aktuell. Anders
berättar att vid elfiske i somras
fick man över 150 öringsyngel på
en del av den sträcka som man
planerar att torrlägga. Det innebär att det byggts upp ett fiskebestånd pga läckaget i dammen. Ett
bestånd som kommer att dö om
fåran torrläggs enligt beslutet,
avslutar Anders Berglund.
Samtliga tillfrågade verkar överens om att beslutet i somras är
ödesdigert för fisket i ån. Problemet är att domen som framförallt
avser beslutet om att täta dammen
i sig inte är fel. Problemet är att
det i den ursprungliga vattendomen inte finns något krav på minimitappning. Den domen finns det
idag inga ekonomiska möjligheter
att överklaga.
Torbjörn Tärnhuvud från EON
berättar att företaget självklart
vill lösa frågan om minimitappning på ett positivt sätt. – Vi
kommer inte att göra något för att
förhala eller försämra i frågan.
När domen har vunnit laga kraft
är vi beredda att diskutera med
länsstyrelsen om en minimitappning. Det finns inga vare sig tekniska eller andra problem för att
lösa det här, avslutar Torbjörn.

Inlägg från Lagfors byalag

Mellan 4/8 och 17/10 pågår tätning och förstärkning av lagforsdammen i EONs regi. Vattennivån sänks
därmed succesivt två meter. Torrläggning av slingan (ca 400 meter) nedströms bron till kraftverksutloppets anslutning kommer att utföras.
Inget populärt ingrepp och byborna protesterar mot detta förfarande.
Införd å byalagets vägnar av Totte

Har du ont om tid?

Internetboka när det passar dig

Våga vara vacker!
Vårgatan 21
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www.ljustorpshandel.se
Kom och avnjut en kopp kaffe i vår spelhörna

Pommes Frites
Lantgården, 750 g

2 för

20:-

Blodpudding
Gea, 425 g

3 för

Ord pris 31.50

Ord pris 29.80

Grattis!

Pripps blå
3,5%, 6 pack + pant

52.90:Ord pris 59.90

18:-

Till dig som vann 11 557
kr på Oddset inlämnat hos
Ljustorps Handel

”Turbutiken”

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 5/9 med reservation för slutförsäljning

Hyr fyrhjuling hos oss!
Niclas, Veronica , Jörgen och Lena hälsar alla hjärtligt välkomna

OMBUD FÖR

HEMSÄNDNING
Tel: 820 40
Leverans fredag förmiddag
Beställning senast torsdag

LEVERERAS
KOSTNADS FRITT

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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tet. Kulmen var nådd när sodapannan på Östrand byggdes.
Då tillbringade han dagen 108
meter högt i en svajig kran och
hade sällan markkänning under
arbetstiden.

a
n
r
ö
h
s
e
Tott

Körkortet klarade han 1947 till
en kostnad av 147 kronor. Då
fanns körskolan i Mellberg hos
Olle Hamrin. Rekryten avverkades 1947-1948 vid jägarskolan i
Kiruna med skördepermission
under perioden. Det är således
ingen ”dununge” det talas om.

Ljustorpsprofil 17

Andreas Zellin, f. 1926-03-18
En humorist med en enorm berättarförmåga speglar Andreas i ett
nötskal när vi träffades i hans
hemvist i Frötuna. Född i Bredsjön av modern Anna Andersson
(1900-1938) och fadern Birger
Zellin (1898-1982). Mor var från
Bredsjön och far från Boda. Bredsjöstugan där modern föddes
flyttades 1909 till Norra Berget
i Sundsvall och är idag ett väl
bevarat kulturminne från sekelskiftet.
Syskonen kom till världen i
nämnd ordning: Jonas 1918 (han
med Kvisslebrun), Johan 1922
(blev polis i Östervåla), Andreas
1926, Elsy 1934 (gift Rhodin)
samt Evert 1938. Andreas och
Elsy finns kvar av syskonskaran
idag. Mor Anna avled när minstingen Evert bara var 6 dagar
gammal och då tog mormodern
över mammarollen. Andreas fick
kämpa för att inte bli placerad
i annat hem och blev slutligen
kvar hos morföräldrarna.
Skolgång och sedermera skogsarbete och hästkörning från 13-
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års ålder gjorde Andreas till en
kraftkarl i tidig ålder. Mormor
var änka, boende intill och hyrde
ett arrendehemman av SCA.
Andreas fick ägna sig åt skogen
och djuren fram till 50-talet. Han
fick arbete vid kraftverksbygget i
Bergeforsen 1950. Han köpte en
jordbruksfastighet på 7,5 hektar
i Frötuna, 1954, av Helmer Hammarberg.
Han gifte sig 1952 med Aina
Jensen, även hon bördig från
Bredsjön. Makarna fick tre barn:
Jens född 1952, Laila född 1956
och Elisabeth född 1960.
Någon höjdrädsla existerar ej
enär Andreas är utbildad kranförare. Den sysslan har han
haft vid olika byggen i distrik-

Andreas är skild sedan 1962, men
är numera sk särbo med Ingrid
Nord och pensionär och därmed
medlem i PRO-Höstsol. Han är
aktiv i hembygdsföreningen och
besöker platser där uppträdande
finns som intresserar honom. För
övrigt tog jordbruket och skogsskötseln tid och nu efter 54 år i
Frötuna tar dottern Laila över.
Han genomgick två operationer
för klaffel åren 1998-1999 och
allt fungerar numera till fullo.
Andreas stortrivs i Frötuna
och han poängterar att han har
bästa tänkvärda grannar och här
har ingen osämja rått under de
54 åren. Återstår att se var han
bosätter sig härnäst. Möjligtvis
blir han kvar i Ljustorpsbygden.

Torsten Byström
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Älgjaktdags

Ä

Hur har det gått i första älgjaktsperioden?

lgjakten är ett område
som är heligt för många ljustorpare. När veckojakten går
av stapeln är det i princip
omöjligt att få tag på folk i
bygden.
Det vore önskvärt att kunna ge
en bild av hur jakten hittills har
gått i Ljustorp, men tyvärr finns
det ingen statistik på det ännu.
Därför får artikeln betraktas
som ett nedslag i årets jakt.
Årets första älgjaktsperiod var
mellan 1-25 september och den
andra jaktperioden är mellan 11
november till 31 januari 2009.
Ljustorp, som omfattar 14 608
hektar, tillhör Timrå samlicens
område och det finns ca 20 jaktlag i bygden, exklusive SCA´s
egna jaktlag. Tittar man på fjolåret inom A området så var det en
tilldelning på 62 vuxna djur och
38 kalvar. Det fällda resultatet
var 44 vuxna djur och 16 kalvar,
vilket ger en nyttjandegrad av
60% på den givna tilldelningen.
Gunnar Höglund, Stavre är ordförande i samrådsgruppen för

älgjakten i kommunen. Den gruppen
rekommenderar länsstyrelsen
avskjutningskvoter
och
annat kring älgjakten. Han berättar att
årets tilldelningskvot
är lägre än fjolårets.
Totalt kommer man
att få skjuta ca 75
älgar i Ljustorp i år.
– Det skiftar lite, men
allmänt är det så att
det är mindre djur i
år, berättar Gunnar.
Det
har
skjutits
mycket under några
år, så stammen har
minskat. Det beror
inte på björn, säger
Gunnar. Jag har en
klar uppfattning att
det är viktigt att vi
sparar fler tjurar i
beståndet. Vi är nere
på ca 30% idag. Det
är för få tjurar för att betäcka de
kor som finns. Det innebär att
det har skjutits många kor, utan
kalvar i år.

Lennart Persson styckar älgen Niclas Andersson fällde
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Gunnar
betonar
att det är viktigt
att tänkta till inför
framtiden. – Vi
har för dålig kvalitet på älgstammen
idag, vilket leder
till att det ser ut
som det gör. Vi har
för unga kor och för
lite tjurar. De tjurar
som finns är dessutom unga tjurar.
Vi måste i framtiden
få restriktioner på
att skjuta rätt djur
för att höja kvaliteten på älgstammen,
säger Gunnar.
På frågan om hur
den egna jakten
gått berättar han
att älglaget (Stavre
och Åsängs byalag)
har jagat 7 dagar
och skjutit två älgar.
Man är totalt tio man

och tilldelningen är nio älgar.
I Sjödins jaktlag i Edsta hittar vi
jägare som också skjutit en älg
och det är Niclas Andersson, en
av våra affärsinnehavare i byn.
Det är ett litet jaktlag som består
av tre personer och har en tilldelning på 1 älg och 1 kalv.
Niclas berättar att han jagat i
14 år och under den perioden
har han skjutit fyra älgar. – Jag
kommer inte från en jaktsläkt,
ingen av mina föräldrar jagade.
Jag fick möjlighet att ta jaktlicens via lumpen och kom igång
efter det. Årets älgfällning var en
ganska odramatisk skjutning.
– Det var på fredagsmorgonen vid
8 tiden. Efter att det varit totalt
tyst i två timmar så kom älgen.
Det tog inte mer än två minuter
så hade jag både hört, sett och
skjutit älgen, berättar Niclas. Det
var en fjoling (folårskalv) som var
framstött av en jakthund från vårt
grann jaktlag. Hunden fick klövarna som tack, avslutar Niclas.
Vi önskar alla jägare lycka till
inför andra jaktomgången.
Bild: Inger Andersson

Fritidsgården Informerar
Årskort
Kostar från och med
hösten 40:-/år.
Betalas på gården.

Öppettider
Fredagar
kl 18-21
Från årskurs 1Gäller tills föräldramötet, sen
kommer ny info om det förändras

Föräldramöte
Onsdag 8 oktober
kl 18.30

Mötesinnehåll:

* Vilka regler ska gälla på

gården
* Hur ofta ska vi ha öppet
* Vilken typ av verksamhet?
* Arbetsschema
* Övriga frågor
”När gården är öppen är det oftast
20-30 barn där. Det betyder att vi
måste vara minst 3 vuxna på plats.
Därför är det viktigt att hjälpas åt med
bemanningen. Om vi är många så blir
belastningen mindre på var och en.
Det är viktigt att just du kommer med
och satsar några timmar. Det gör
skillnad för ditt barn!”

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,
träffas hälsogänget, 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, fullt utrustat kök, ljudanläggning,
videokanon och optisk fiber. Vi erbjuder också lokal för borgliga minnescermonier vid livets olika faser.
Bokning sker mån-fre 8-16 via kontakt med Vivianne Nyman 060-821 86

Välkommen att hyra Bygdegården

Ljustorps Bygdegård ekonomisk förening
Mellberg 149
861 93 Ljustorp
Postgiro 17 65 03 - 1
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com

TELEFONER:
Prisuppgifter och Bokning
mån-fre 8-16
tel 060-821 86
-----------------------------------Anläggning
Vaktmästare 070-28 83 147
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Backpackerliv

S

Reseberättelse från Sydostasien, del 2

ista delen av Rose-Maries
reseberättelse.
Att ta dykarcertifikat har varit en
av de roligaste sakerna vi gjort! Jag
hade knappt ens snorklat innan
och trodde att dykningen skulle bli
jättesvår. Som tur var oroade jag
mig i onödan och efter att ha övat
med all utrustning i en swimmingpool var det jättehäftigt att dyka i
havet.
Dykningen i Thailand var bra,
men det var nästan fler dykare
än vad det var fiskar i vattnet.
Väldigt många gör som vi gjorde
och åker till Ko Tao, där får man
gratis boende om man går någon
av deras dykkurser. Det är en bra
deal, eftersom bara dykarkursen
redan är väldigt billig.
Vi kommer till Malaysia
Även fast det var bra dykvatten
runt Ko Tao så var det mycket
bättre på Perhentian Islands i
Malaysia. Där var det färre dykare,
mer orörda koraller, mycket mer
fiskar och klarare vatten. Trots
att jag råkade ut för en extremt
aggressiv Triggerfish som bet mig
i huvudet under första och enda
dyket i Malaysia så var det utan
konkurrens det roligaste och mest
spännande dyket hittills. Men jag
tror att det stora barriärrevet i
Australien kan bli rätt häftigt att
dyka vid också!
Förutom dykning, bad, fest och
storstäder så har Sydostasien
bjudit på bergsklättring och djungelvandringar också.
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Vandring i nationalpark
Den bästa och finaste djungeln har
vi hittat i Taman Negara, mitt i
Malaysia. Taman Negara är en
nationalpark och regnskogen där
är ca 130 miljoner år gammal. Där
gick jag och Ingela en två dagars
vandring med övernattning i en
stor grotta. Vi var en grupp på 6
personer, fyra svenskar, en fransman och så en malaysisk guide.
Innan vi började vandra visste jag
inte att det fanns vilda djur som
var farliga, men guiden berättade
att det fanns elefanter, tigrar,
ormar, vildkatter och alla möjliga
smådjur.

Första dagens vandring tog fem
timmar och när vi kom fram till
grottan så lagade vi middag och satt
och pratade tills det blev dags att
sova. Det gick bra för alla utom mig.
Jag är väldigt mörkrädd och eftersom
det är på nätterna
som djungeldjuren
blir riktigt aktiva
så fanns det ett par
ljud som jag kunde
bli ännu mer skrämd
av. Hela natten smög
det omkring en vildkatt i grottan också,
som rensade vara
kastruller från resterna av middagen.
Vår käre guide som
talat om hur viktigt
det var att elden
Jag (Rose-Marie) klättrar

inte slocknade för att hålla djur
borta från grottan skulle vara eldvakt. Jag väckte honom tre gånger
under natten för att elden höll på
att slockna och det blev kolsvart i
grottan. Klockan sju gick äntligen
solen upp och jag kunde slappna av
och sova i ett par timmar innan det
var dags att gå vidare.
På väg tillbaka till byn så var det
spår efter två elefanter, en stor och
en liten, som gått samma väg bara
någon timme tidigare. Guiden
trodde att det var en mamma med
en unge, och han blev lite nervös.
Sen började det dyka upp färska
tigerspår också, då tog guiden
fram sin machete och sa ”Big not
god, not god”. Vi ökade tempot,
vek in på en annan stig och klarade oss ifrån att bli kattmat. Det
var en grym lättnad att komma ut
ur djungeln, men jag är glad att vi
gjorde vandringen för det är nog
en av de mest spännande saker jag
någonsin varit med om!
Den 21 april ska gruppen vara
samlad igen för då flyger vi från
Singapore till Australien. Det
känns trist att lämna Sydostasien
men det ska samtidigt bli skönt
att komma till ett land som är
helt olikt alla länder som vi varit
i de senaste tre månaderna. Det
kommer att bli lite dyrare, lite kallare och tunnare ozonlager. Men vi
kanske får se kängurur!
Text&bild: Rose-Marie Frölander

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
Ljustorps Centerkvinnor hälsar alla välkomna
till nedanstående aktiviteter!
Tacksägelsegudstjänst
Söndagen den 12 okt firas Tacksägelsegudstjänst i kyrkan, då koret dekoreras
med olika skördeprodukter (grönsaker, frukt mm). Dessa alster auktioneras sedan
ut på det efterföljande kaffet.
Höstauktion
Söndagen den 23 nov är det åter dags för den populära Höstauktionen på Bygdegården. Tunnbröd, mjukkakor, julprydnader ,trasmattor, sylt och olika hantverk
är exempel på produkter, som auktioneras ut. Dessutom finns lotterier och gratis
fika!
Kykrkaffe vid 1:a advent
Söndagen den 30 nov firas 1:a advent. Efter gudstjänsten inbjuder Centerkvinnorna traditionsenligt till kyrkkaffe.

CALLANS TRÄ
När det gäller skog
www.callanstra.se tel 0691 662020

Avverkningsuppdrag, Rotposter, Leveransrotköp, Leveransvirke,
Rådgivning, Markberedning, Plantering, Gallring, Röjning, Skogsbruksplaner

Göran Olsson

Råvaruchef/Inköpare
tel 0691 662022
� � 070 3754416
goran.olsson@callanstra.se

Ulf Magnusson

Inköpare
tel
0691 662023
� � � 070 3754437
ulf.magnusson@callanstra.se

Oskar Cederlöf

Inköpare
tel
0693 71000
� � 070 3754035
oskar.cederlof@callanstra.se

Anders Öberg

Inköpare
tel
0691 662021
� � 070 3754478
anders.oberg@callanstra.se

�����
�����
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Vandring i naturreservat

edan förra Ljustorpsbladet har det varit ytterligare
tre vandringar i naturreservaten i vårt område.
Den 2 augusti höll Naturskyddsföreningen och Sockenföreningen
i en vandring till Örasjöbäckens
natur reservat. Den 6 september
bar det av till Fageråsens naturreservat, med samma arrangörer.
Den 10 augusti höll Sundsvalls
naturskyddsförening i en vandring till Rigåsen, med vår egen
Elisabeth Nilsson som guide.
Vandringen till Rigåsen inleddes
med ett besök på Gäddbäcksdammen för att titta på dammrester
sedan flottningen.
Sen bar det av till Rigåsen och
vädret var strålande. Som genom

ett under var inte ängen slagen
än, utan det gick att beskåda
sällsynta örter och blommor på
ängarna runt ”nybygget”.
Dagen

avslutades

med

en

avstickare till Lövsjön för att gå
den fina vandringsstigen som
leder mellan sjön och Rigåsen.
Det var en härlig utflykt med fantastisk guide och härligt väder!

Svamputflykt

Mykologiska föreningen till Ljustorp

D

en 30 augusti hade Sundsvall Mykologiska förening en
svamputflykt med Ljustorp
som mål. Då var vi en del ljustorpare som passade på att
lära oss lite mer om svamp.

Sedan bjöds det på en rejäl svampgenomgång. Hans Andersson och
Inga-Lill Häggberg gick igenom
att stort antal svampar och visade
hur de ser ut.
Efter det fick deltagarna visa upp
sina ”frågesvampar” för att få svar
12

Frans Modéer
15/3
3642 gram
Livias lillebror

Grattis!

Arrangemanget var ett samarrangemang med naturskyddsföreningen och ledare för dagen var
Hans Andersson och Inga-Lill
Häggberg.
Svamputflykten höll till i skogarna ovanför Röjesjön och dagen
började med att alla deltagare fick
ut och plocka egna svampar i sin
korg. Då kunde man även plocka
svampar som man vill ha svar på
vad de var för svamp.

Familjenotiser
Nyfödda

Hans Andersson visar på en svamp

på vad det var de hade hittat i
skogen.

50 år
Ingela Johansson 8/10
Benny Gröning 3/11
60 år
Kjell Garderot 17/10
Evert Elfström 24/10
Britt-Marie Nordin 26/10
70 år
Birgit Bergfors 12/10
Ingrid Menking 19/10
Hans Sjödin 7/11
Hjördis Lindbäck 17/11
Anna Maria Berglund 25/11
80 år
Anna Sandström 15/11
Gunvor Åsén 18/11

I år är det ett mycket bra svampår
och det sågs tydligt i korgarna för
deltagarna. Är du intresserad av
att lära dig mer, så håller fören- Vi plockar våra uppgifter från STs
ingen svamputflykter och kurser barnannonser och www.birthday.se. Vill
du
ha
in
notis
skicka
till
hela hösten.
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Största sorteringen på
fiske och cykel i norrland.

Lagerrensning på cykel

20-40%
Gäller alla cyklar i lager!
Reservation för slutförsäljning

P.O’s Cykel & Fiske AB
Kolvägen 20
852 29 Sundsvall
Tel: 060 - 66 63 33

Berge fotvård
Kvalificerad fotvård i egen regi
Tidbokning
060-57 92 05, 070-289 31 41

STAVRE
GRUS

Presentkort

Dipl fotterapeut Marie Wiklund
Berglundavägen 28
860 30 Sörberge
”Terasshuset”
www.bergefotvard.dinstudio.se

När det gäller grus
och matjord
Ring!
060-802 14
070-351 27 10
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Ljustorps minnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorpsbladet.

Bild nr 11938

Interiör från maskinsalen i Lagfors
kraftstation. Kraftstationen byggdes för skogsbolagens egna behov
och var klar ca 1917. På turbinhuset
kan man läsa årtalet 1916. Fallhöjden var blott 14 meter och generatoreffekten 300 kVA, dvs väsentligt
mindre än Rundbackens kraftstion.
De tidiga kraftstationerna sak-

nade reglerutrustning och krävde
en ständig och uppmärksam reglering för att rätt frekvens och spänning skulle levereras. Arbetet med
att sköta stationerna har gjorts av
många ljustorpsbor under de ca 80
år som stationen var i drift. I slutet
av sin driftstid var dock stationen
automatiserad. Det stora balanshjulet till vänster användes för att öka

stabiliteten i varvtalet. Den användes också för att med en planka
snabbt kunna bromsa generatorn
då den togs ur drift. I mitten av
bilden en oljepump med avluftning
för att smörja turbinaxlarna. Bilden
har ställts till förfogande av Gurli
Hammarberg, dotter till tidigare
stationschefen vid Lagfors, Nils
Hammarberg.

Bild nr 10338

Bilden är troligen tagen av
Albert Wikman, son på gården
bakom i Jällvik. Bilden är
tagen ca 1920 och kvinnan
till vänster är Signe Wikman,
syster till Albert. Det ser ut
som en nöjestur men skidåkning var också en nödvändighet för många. Man åkte i de
kläder man hade i övrigt. Stavarna var köpta men skidorna
tillverkades normalt på gården
vid denna tid.
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Hembygdsgården
Inventering
22 oktober kl 19.00
Kom och hjälp till
att inventera möbler,
porslin, ja allt som
finns.
Vi bjuder på fika.

Utkörning

Byggbutiken
i Timrå

Pellets 6 & 8 mm
Martins service Till bra priser!
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR

070-673 06 09

Nya öppettider
Mån-Fre
Lör
Sön

07-18
10-14
Stängt

Terminalvägen 6
861 36 Timrå
Tel: 060-57 10 50
15

Ny påfart för väg 331
och 681
N

u i höst har järnvägsövergången i Stavreviken stängts för evigt
och vi som bor i området
hänvisas till väg 331 och
683 över Stavregården.
Att påfarterna ska byggas
om har ju varit ett känt
faktum för oss som bor i
bygden, men nu har det
blivit verklighet. Vi kommer
att få köra på den proviso

r
riska vägen över Stavregården fram till hösten 2009, då
den nya påfarten till båda
vägarna kommer att vara
klar. Projektet som helhet
är klart hösten 2010.
Information om ombyggnationen finns i en pdf folder
som hittas på hemsidan:
http://www.vv.se/
filer/54945/Folder-ny.pdf
Bild: Vägverket

Stöd Ljustorpsbladet genom att betala in medlemsavgiften i Sockenföreningen. Enskild 75:-, familj 100:-, Organisation 200:-. Skriv
namn och årsavgift på talongen skicka in på PG 86 11 24-6

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel och klinker arbeten
16

Kalender:
28/8 kl.11:00 Seniorsöndag som börjar
med högmässa i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf,
Ljustorps kyrko- o hembygdskör. Lunch i f-hemmet
1/10 kl 19.00 Cafékväll i församlingshemmet
5/10 kl.11:00 Familjegudstjänst
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Barnkören
12/10 kl.11:00 Söndagsgudstjänst
Torsten Berglund, Agneta Granlöf, auktion efter gtj
15/10 kl 12.00 Mitt på dagen med lunch
26/10 kl.11:00 Visitationshögmässa
Anna-Maria Larsson, Pastoratets präster o kantorer. Kör.
Samkväm i församlingshemmet efteråt
1/11 kl.18:00 Minnesgudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Kören
6/11 kl. 19:00 Cafékväll i församlingshemmet
9/11 kl. 18:00 Gudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
16/11 kl. 18:00 Musikgudstjänst i Ljustorps kyrka
Thord Hägglund, Agneta Granlöf,
Ljustorps kyrko- och hembygdskör solist Per Waldheim
Med reservation för ändringar.
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

S

PROSTVISITATION AV HÄSSJÖ LJUSTORPS OCH
TYNDERÖ FÖRSAMLINGAR

om tidigare nämnts kommer kontraktsprost Anna-Maria
Larsson, Alnö att visitera våra tre församlingar. I Ljustorp ska man bland annat möta sockenföreningen, idrottsföreningen och bygdegårdsföreningen för att diskutera
bygdeutveckling m.m.

Ett stort TACK
ils-Åke och Eva Eriksson för potatisen i
samband med årets surströmming i församlingshemmet. Det
var som vanligt en mycket
trevlig dag med många besökare som åt, trivdes och njöt.
Underhöll gjorde Ljustorps
egna speleman Lennart Tjärnberg
Ca 180 besökare kom det under dagen

N

Allhelgonahelgen

L

justorps kyrka kommer att vara
öppen lördag den
1 november mellan 11-15
Under den tiden serveras det även
kaffe i församlingshemmet

Ljustorps kyrko och hembygdskör

D

en 15-16 november har vi än en gång
glädjen att gästas av operasångaren Per
Waldheim från Stockholm. Då
kommer vi att sjunga både i
Elimkyrkan i Sundsvall
och i Ljustorps kyrka

VÅGA VARA FÖRÄLDER OCH HÅLL KÄRLEKEN LEVANDE!

V

älkommen till en spännande och intressant föreläsning i Hässjö församlingshem onsdag 22 oktober kl 19.00
En kväll där du kommer du att få praktiska och konkreta råd, ny inspiration,
många igenkännande leenden och glada skratt!
Så håller du kärleken levande,
Män och kvinnor så olika reagerar vi!
Hur löser man en konﬂikt utan att gräla?
Hur ska vi få tid för våra barn,
Så ger man barn en bra självkänsla,
sätta gränser- men hur?
Alf B Svensson en trevlig smålänning med glimten i ögat är inbjuden som föreläsare.
Han är gift och pappa till 3 barn, så han vet att livet inte alls enbart är en dans på rosor!

Expeditionen i Ljustorp
Telefontid: onsdag 10-12 060 - 82270
Övrig tid hänvisas till pastorsexp i Söråker

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: Månd, tisd, onsd och fred 10.00-12-00.
Torsd 13:00-15.00 Tel. 060-408 20
kh Peter Persman 060-408 21, 070 - 3138762
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljustorp
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Ås Lagfors byalag

Våra dialektord, A

Försommarens grillfest avverkades den 14
juni i sedvanlig miljö på Vargknösudden.
Tyvärr duggregnade det under dagen, men
det förändrades mot kvällen och arrangemanget genomfördes med ca 25 deltagare.
Frågeslinga, grillning och pilkastning. Kaffe
och tårta ej att förglömma. En halvkylig kväll
avslutades vid 23 tiden med nöjda och belåtna
byalagsbor.
Höstbuffén den 30 augusti har även den
ägt rum. Vi bänkades runt bagarstugan och
avnjöt tacos samt Ellas nybakade bröd. Drygt
20 gäster inräknades och stämningen var
på topp. Såväl vår- som höstträffarna har
damerna i festkommitén skött oklanderligt.

Vid Pennan
Torsten Bylund

Besök gärna vår nya hemsida på adress:

Ur Bygd i förvandling, del III
acksöl 		
afse			
a-gåle		
amín			
ámpen		
ámper		
amse (på)		
ankommen		
ánnevar		
anså´les		
ántåcken		
ántom		
antôråm		
anvár 		
anvárs		
árdder		
ardersvórne		
			
árske		
asben		
ássa-då		
			
áss-int´		
ávkoke		

dragslån i en kälke
i går afton
gått bort, lämnat gården
lång yllehalsduk
överraskade, förvånad
ivrig
jäkta (på)
ng som mist sin fräschör
varannan
bakvänt
likadan
bråttom
jäktad
uppmärksam, iaktaga
att uppmärktsamma ngt
trädet al och avel
man ska inte ge ut det
sista man har av ngt
vänja
skällsord typ fuling
varningord till barn
”låt bli”
alls inte
kaffe kokat på sump

http://www.aslagfors.se/

Bredsjöns byalag

Hemsida, nu uppdaterad: http://www.ljustorp.se/bredsjon/

Kom och prova på Power yoga
4/10 kl 13-15, 70 kr/deltagare.
Det kommer att bjudas på lättare förtäring. Även Aloe Vera
samt ljusprodukter kommer
att finnas för beställning.
Anmälan görs senast torsdag
2/10 till Susanne (yogahandledaren) 070-255 78 63 eller
Linda Hellsen 070-846 39 57.
Hjärtligt välkomna!
Sommarfesten i Bredsjön blev
en succe, se reportage i
bladet.

För frågor samt bokning av ex
byalagets bastuudde vänligen
kontakta Kent Berg på mob
070-218 80 69.
Besök gärna vår nyligen uppdaterade hemsida http://www.
ljustorp.se/bredsjon/.

Vi tackar er alla välkomna
som besökt vår fina badstrand
i Bredsjön.

Maits garnhörna

* Nya höstfärger på mössor
och halsdukar.

* Stort sortiment på stickade
sockar
* Hemgjorda tennsmycken
Du hittar mig på Humlans slöjd i Mellberg
För frågor ring 070-216 11 56
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Vi kan hälsa ytterligare två
familjer välkommen till Bredsjön.
Styrelsen 2008 genom Victoria

Mobila massören!
Unna dig
vardagslyx...

Jag har också
presentkort

Liselotte Forsberg, dipl & cert massageterapet
Mobil: 070-266 89 81
Adress: Fuske 218, 861 93 Ljustorp
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå
Innehar F-Skattsedel
www.mobilamassoren.se

Baptistförsamlingen
Favoritsången

Lördag 15 november kl 18.00
Vi träffas, sjunger och röstar på låtar
ur vår fantastiska kristna sång- och
musikskatt. Fika i pausen
Lokala musiker och sångare
(du som vill delta kommer 1 timme innan och tränar)

Församlingen
– en källa till liv och inspiration Här kommer några korta rader för dig som
söker efter gemenskap med kristna, är nyfiken på tron eller bara vill veta mer om oss.
Det är självklart så att du inte behöver ha
en uttalad tro eller vara ”religiös” för att
vara med på våra samlingar.
Vi vill vara en varm, öppen och vardagsnära församling för människor i alla åldrar
med en gemenskap som präglas av Guds
närvaro och omsorg om varandra.
Vårt syfte och uppdrag har sin utgångspunkt från Jesu ord i den s.k. missionsbefallningen, Matteusevangeliet 28:18-20

Bibelstudiekväll Happy hour!
Onsdagar kl. 19-21
24/9, 22/10, 12/11, 10/12
Samtal och fika
Tema: Tron, dopet och
församlingen

Lovsång, undervisning och
bön på fredagkvällar
Klockan 18.00
Datum: 17/10, 21/11

Babysång

Bygdegården
Fredagar kl. 11.00

med start 26 september, ej
31/10. Kontaktperson: Gullwie
Nygren tel. 060-811 19 eller
Anna Nygren 060-811 16

”Jag har fått all makt i himlen och på
jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens
och den helige Andes namn och lär dem att
hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag
är med er alla dagar intill tidens slut.”
Vi vill inspirera och hjälpa människor att:
· upptäcka möjligheterna och attraktionskraften i den kristna tron
· leva i en personlig relation med Gud genom
Jesus Kristus
· utveckla och använda sina förmågor, färdigheter och andliga gåvor för att tillsammans forma en levande församling av idag
Varmt välkommen att besöka eller kontakta oss!
Tomas Lindberg, pastor

Alla är varmt välkomna att delta på våra arrangemang!
Ljustorps Baptistförsamling			

Vardagstankar!

			

Edsta 104, 861 93 Ljustorp			
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44
Pastor: Tomas Lindberg: 070-621 96 21		

”Den Gud jag
tror på är inte speciellt
överkänslig. ”

		

www.ljustorp.se/betel

		

e-post: betel@ljustorp.se

PG 269356-2 BG 5355-1123
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Biblioteket

Telefon 070-191 65 10
Öppet
Måndagar & onsdagar
17.00-19.00

Boktips nr. 1
Författare: Linda Olsson
Titel: ””Sonat till Miriam”
Ett hårspänne i gruset nedanför
en parkbänk i Krakow öppnar
Adams flöden av minnen. Han
tänker på sin dotter Miriam och
på det som ledde till att hon växte
upp ensam med honom i Nya
Zeeland. Han tänker på allt som
aldrig blev sagt mellan dem och
på allt som aldrig blev sagt mellan
honom och Miriam mor.
Han är musiker, uppvuxen i Sverige med en mamma som inte
heller pratade om det som
gjorde ont, som aldrig berättade
om rötterna i Polen och som inte

lärde honom sitt språk. Och nu
inser Adam att han har gjort likadant med sin dotter.
Det här är en bok fylld av sorg,
smärta och omöjliga val men är
också fylld av musik, kärlek och
samtal som äntligen blir av. Ingen
som läser den här boken kan förbli
oberörd.

Boktips nr. 2
Författare: Jan Guillou
Titel: ”Men inte om det gäller din
dotter”
Efter tretton år i exil återvänder
viceamiral Carl Gustaf Gilbert
Hamilton till Sverige för att få resning i livstidsdomen. Genom sin
gamle vän Erik Ponti hamnar han

nu i ett nytt umgänge, där de närmaste vännerna är förre översten i
Främlingslegionen, Pierre Tanguy,
och hans fru polisöverintendent
Ewa Tanguy. Både Hamilton och
Tanguy är fullständigt övertygade
om att de aldrig mer i livet kommer
att lyfta ett finger när det gäller
militära insatser utomlands.
Men det nya behagliga, fridfulla
livet vänds helt över ända den dag
en familjekatastrof drabbar dem.
Carl Hamilton använder alla sina
gamla kunskaper som spionchef
och Pierre mobiliserar vänner
inom Främlingslegionen. Deras
mål finns i Saudiarabien.
Detta är en andlöst spännande
historia med politiska intriger och
privata relationsförändringar.

Välkomna till Biblioteket i Ljustorpsskolan, hälsningar Vivianne
Tänkvärt

Lycka är när dom som står oss nära, har bra
med hälsan och små bekymmer som dom
orkar bära. Då kan vi sova lungt om natten.
Ta dagen som den kommer, slipad utav prövningar vi måste ta oss igenom. Nöjd med
små, små saker som ger glädje.
Greta Forsberg, 88 år

Ur Byssfolke som utkom
1981 av NilsEric Sjödin

Nils
Lang å stor va du.
Hästkär.
Forstärk å våldsam.
Nie trappstega hadd du
opp tell skethusbänken
å Wiskadelskatalogen.
Dä va ingen jävla
Strålin å Persson
på dass hävä däg int.
En fôrsing
hadd ardennermära din fott.
Han bar du te fammen
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Byssfolke

Gubbarna från hemmet i
Röån skildras på dialekt

värenda dag.
Rådd du vä´n ene dag
nog rådd du väl vä´n annern.

på matsedel´n
hävä dä som syntes
frôdigast.

Tell slut geck du å kärke
på´n häst.

Men då du feck`e
vart du brydd:

Ongkräke, sa du.

”Faan, dä ä ju fläske.”

Då du for åt stan
skull du rå däg
nan bätter mat här på hotelle.

Du känne ingen e fast dom
hadd hädd grönfore över å
prydd vä na anne gräss å.

Ingen sluring,
inge kamser
å ingen kållgröt.

Dä va inte de enda
du anvära
å skåa rätt igenom.

Sä då du beställt
sätte du storpekfingre

Publicerat med tillstånd av
NilsEric Sjödin

Sjöströms Busstrafik
Lagfors
Glöm inte bort att vi numera
har 2 bussar att erbjuda en
med 19 platser och
en med 22 platser
Förmedlar även bussar
till större sällskap
från 23-71 personer

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet

Jag tar hand om dina fötter!

Välkommen att ringa för prisuppgift
Lage Sjöström
060 - 810 25 eller 070 - 325 76 90

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

Country och

pubafton !
Vi upprepar succén
från i våras med...
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 12-16
Hembesök kan bokas

Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 070-656 98 31

Kranz & Kranz
RockaBilly + country

Bygdegården i Ljustorp
Lördag 18/10 kl 21.00
Servering!
Ung som gammal är välkommen!
Biljetter säljes som förköp på Ljustorps Handel.
Vinst på biljetten!
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Ett stort lyft för Ljustorp
T

Lyft och flytt av 36 ton timmerhus i Björkom

idigare år köpte familjen
Eriksson i Rogsta en fastighet i Björkom. Den 8 augusti
flyttades bostadshuset på
fastigheten ett antal meter
längre in på tomten för att få
ett bättre läge.
Huset ligger i direkt anslutning
till vägen, vilket med dagens
trafik gör huset olämpligt för
bostadsändamål. Huset byggdes 1928-1929 av Konrad och
Magna Ulander och då var trafiken lokal och mycket lägre,
men med 1930-talets vägbyggnation av Lövbergsvägen kunde
trafiken öka till dagens nivåer.
John Eriksson som planerar att
bosätta sig på fastigheten kom
fram till att kvaliteten på byggnaden var så bra att den kunde
användas. Det var intressant
då virket i byggnaden kommer
från en mars på Wikmans gård i
Jällvik, som såldes för 500 kr till
Konrad och Magna Ulander. Det
finns en bild kvar på den gamla
byggnaden som indikerar att
den mycket väl kan ha rötterna
i 1700-talet.
Två lyftkranar på plats
Efter mycket funderande kom
John Ericsson fram till att det
skulle gå att lyfta hela huset till
en ny grund längre in på tomten
och fredagen den 8 augusti var
det dags. För att kunna både lyfta
och vrida huset på ett kontrollerat sätt använde Norrlandskra-

Byggherren John Eriksson
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nar två lyftkranar, som skulle
samarbeta om lyftet. En viktig
fördel med detta var att man inte
klämde huset i överkant.
När alla lyftanordningar var på
plats lyfte man försiktigt och
kontrollerade hur mycket huset
vägde. Johns egna beräkningar
slutade på 37 ton, vilket bekrä
tades av de inbyggda vågarna i
kranarna, som visade på 36 ton.
Det knakade lite i huset men det
höll samman. Nu gällde det bara
att de båda lyftkranarna skulle
kunna samarbeta mot den nya
grunden som stod beredd. Det
blev att försöka lirka huset mellan
kranarna, vilket inte var helt trivialt då marginalen var liten.
När huset började närma sig den
nya grunden fick man en känsla
av att det här skulle gå bra. Nu
gällde det att den nya grunden
hade rätt mått och att kranfö-

rarna lyckades få ned huset på
exakt rätt ställe. Inpassningen
visade sig bli den mest tids dande
delen av jobbet. När man väl hade
riktat in huset rätt ville det vrida
sig en aning, när det sänktes ned
de sista centimetrarna och allt
fick göras om - gång på gång.
Huset kom på plats
Så äntligen står huset på plats,
dörren gick att öppna och efter en
snabb inspektion ser John nöjd
och avslappnad ut. Familjen fotograferar John i dörröppningen
och det råder en uppsluppen
stämning efter framgången. För
de som efteråt passerar huset ser
placeringen harmonisk ut - som
om huset alltid hade stått på
sin nya plats. Huset med troliga
rötter (virke) i 1700-talet skall få
ett fortsatt nytt och modernt liv!
Text och bild: Olof Ulander

Höstens
nyheter är här!
Höstjackor M-XXL
100:- rabatt
på ordinarie pris

Sommarrean
fortsätter!

Den personliga butiken
Öppettider:

Vardagar 10.00 - 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Telefon 060-57 33 30
Köpmangatan 39, Timrå

Välkommen

Nära till fri parkering!

Slutrea 70%

på sommarens kläder och skor
ej byten eller öppet köp

Höstnyheterna
har börjat droppa in
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

Öppet:

vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47
Tel & Fax 060-58 07 80
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Humlans slöjd jubilerar
I

Vår egen Hemslöjd firar ett års jubileum

samarbetsproblem och
svårt att dra jämt, men
det har också funkat
kanonbra.
Gruppen
har regelbundna hantverksmöten
då man informerar och diskuterar med alla inblandade hantverkare. Sen har man en styrgrupp
på tre personer som träffas och
tar driftsbeslut.

oktober firar
Humlans slöjd i
Ljustorp ett år med ”pompa
och ståt” .
Humlans slöjd är en sammanstrålning av Slöjdare och Hantverkare från Ljustorp. Idag är det
totalt 28 hantverkare som säljer
sina alster och det kommer fortfarande in nya, berättar Vivianne
Nyman som är huvudansvarig i
hantverksgruppen.
– Alla som har någon form av
anknytning till Ljustorp får
lämna in sin alster för bedömning. Godkänner vi kvalitén på
varan och att det inte direkt konkurrerar med någon som redan
finns, så är det sedan klart för
försäljning. Alla betalar en % sats
på sålda varor för att täcka hyran
och andra fasta kostnader.
Butiken är större delen av året
öppen under lördagar och söndagar och bemannas av hantverkarna själva ideellt.
Positivt inkörningsår
Året som har gått har egentligen
varit ett prov och inkörningsår,
berättar Vivianne. - vi kan egentligen inte se resultatet än. Det tar
flera år att arbeta in en ny butik.
Det vi kan konstatera är det att
vi faktiskt lyckats att öppna och
driva butiken. Det är en butik av

och för ljustorpare. Därför är det
extra kul när vi får beröm av just
ljustorpare, skrattar Vivianne.
Det är mycket som gott bra och
över förväntan under året som
gott, säger Vivianne. – Jag trodde
t ex att vi skulle bli cirka tio hantverkare, och idag är vi tjugoåtta
stycken. Det är helt otroligt. Vi
har en mångfald och ett sortiment
i butiken som är över förväntan.
Den här positiva utvecklingen
har lett fram till bieffekten att det
börjar bli trångt. Framförallt har
vi ett oerhört litet lager, vilket
kan ställa till problem.
Många spådde att vi skulle få

1 år
1-2 november 11-15
Kaffe och tårta
De 10 första kunderna både
lördag & söndag får present
Loppmarknad utanför
Korv och läsk försäljning
Om du vill sälja loppisgrejor vid ett
stånd utanför Humlan den dagen,
boka plats 070-298 31 84

Välkomna att fira med oss!
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Varför blev det en butik?
Butiken kom till därför att det
var ett antal hantverkare som
tyckte att det borde gå att ha en
egen butik för att sälja sina alster
i Ljustorp. Det gagnar byn och
det är kul för hantverkarna att
få visa upp vad man gör. Det tog
ett tag innan en lämplig lokal dök
upp, men när idrottsföreningen
köpte Humlegården så öppnade
sig den här möjligheten.
Kundunderlaget är framförallt
ljustorpare, berättar Vivianne.
Men det kommer även kunder
från övriga delar av Timrå
kommun. Vi försöker att nå ut och
berätta att vi finns till så många
som möjligt.
Sen försöker vi hitta lite sidogrejer för att få in extrapengar
till hyran. Vi har alltid ett hantverkslotteri på gång i butiken och
vi har stickcaféer den sista söndagen i varje månad. Stickcaféerna
har blivit välbesökta och trevliga
tillställningar, avslutar Vivvi.

Hökarvägen 16

• 2 takts Oljor
• Bromsbackar
• Variator remmar
• Vajrar
• Tändstift
• Elektriskt

Servar och reparerar
Alla märken
Reservdelar

Matjord
Kranbilstransporter
Sanna Grus

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

Modevisning
6/10 kl 19.00
Bygdegården

Medverkande: New Fashion, Monicas
och Pettersson Herr
Musik: Agneta Granlöf
Fika med hembakt bröd i pausen

Alla är hjärtligt välkomna!
Vi har gjort!

Trädgårdslotteriet inbringade 2000 kronor
Bössinsamling, Ljustorp och Sticksjö handel 966 kronor
Vi har skickat 5000 kronor till Burma
Vi har skickat 29 babypaket

Ljustorp
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Bönder i Ljustorp
Carl-Jean Westerlunds lantbruk
Trots att Carl-Jean är 72 år
idag fanns inga planer på att
lägga ner jordbruket efter
branden. – Jag valde istället att gå över till köttdjur,
berättar han. Det är mycket
bekvämare och kräver inte
samma passning som mjölkdjur.

D

en här gången har vi
hälsat på hos Carl-Jean Westerlund i Öppom, bonde sedan
barnsben. Han är sedan 4 år
köttboende.

Jordbruket består idag av 30
dikor och ca 30-40 tjurar och
man brukar ca 75 hektar. Ladugården är relativt nybyggd 2004,
efter branden som nästan tog
hela gården i besittning. – Jag
hade ren tur att inte bostadshusen brann ner, berättar CarlJean. Branden var 2003 och 2004
togs den nya ladugården i bruk.

Den nya ladugården är ljus
och fin och består av kor i
lösdrift, dvs dom strövar fritt
inom vissa områden. I mitten
läggs maten upp och alla
korna sticker in huvudena
och äter där. När Ljustorpsbladet är där, är de flesta
korna ute på bete, men det
finns några att fota inne i
den fina ladugården.
Gården köper in utsäde, men
annars brukar man jorden
och producerar det man behöver själv.
Tidig start i som bonde
Carl-Jean började med jordbruket när han var 15 år. Då
förolyckades pappa Alex och
det blev självklart att gå in och ta
över. Då bestod gården av 10 kor
och 15 hektar mark. Det innebär
att Carl-Jean arbetat som bonde
på gården i 57 år.

Carl-Jean själv vid traktorn

Allt eftersom har gården utvecklats hela tiden. Vid branden 2003
var kobeståndet 40 mjölkkor,
plus ungdjur.
Den största omställningen var
faktiskt år 2000 då min fru Kerstin gick bort. För då blev jag
ensam med gården. Den omställningen var faktiskt större än
branden. Idag har jag Erik Edén
och Johan Sjöström som hjälper
till ibland och annars driver jag
gården ensam.
Carl-Jean berättar att dottern
med familj bor på gården. Det
är skönt att kunna gå över och
äta med dem ibland, säger han.
Att han blev bonde är inget han
egentligen planerat, men inget
han heller har ångrat. – Det blev
bara så och jag har aldrig längtat
efter något annat heller.
Framtidsdrömmar

Två kossor i den nya ladugården
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Några planer på att sluta finns
inte. Planeringen är att fortsätta
som det är just nu och så småningom hitta någon som kan ta
över gården. avslutar Carl-Jean
leende.
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Rotsjö gård

Lera trafikfara

Nytt utflyktsmål för Ljustorpare

Ett känt faktum för alla boende
efter Lövbergsvägen är det
bedrövliga skick som vägen
befunnit sig i under sensommaren och hösten, framförallt
vid regn. Peter Danielsson som
bor efter vägen anser att vägen
under vissa tider sett ut som en
katastrof.
Vägverket försvarar sig med att
det blir så här när det regnar i
hyvlingsdiken...
(Källa ST)

Jakthundar kördes
bort
Under september månad var det
någon som körde två älghundar
i bil ut till E4an och Midlanda,
där de sedan släpptes.
När en av hundarna togs, klädde
man dessutom av den västen och
stängde av sändaren. Det går att
avläsa via sändaren exakt var
detta gjordes och det var tyvärr
på en tomt i Ljustorp. Sedan hittades hundarna av två kvinnor
vid E4.an
Hundarna var mycket stressade
och uppskrämda av den starka
trafiken.
(Källa ST)

Rundbacken ska
rustas

L

justorp har fått en ny
sevärdighet i form av ett genuE.ON planerar ett upprustning int gårdsmejeri i Roten.
och effektiviseringsprojekt i
rundbackens kraftverk i Laxsjösån i Lögdö vildmark.

Efter många motigheter med utrustning och annat har Birgit Ahlgren
och hennes man Torgny lyckats att
Projektet innebär att en större lägga ytterligare en verksamhet till
del av tillflödets fallhöjd skall sin tidigare rörelse.
utnyttjas samt att en ny turbin
skall installeras. Produktionen räknas öka med 8 GWh till
totalt 15 GWh. Investeringen
kommer att kosta ca 70 miljoner kronor.

Ansökan till vattendomstolen
kommer att ske under hösten.
Den nya turbinen beräknas
vara i drift 2011.
Vattensituationen nedströms i
Ljustorpsån skall inte påverkas
av projektet.
(Källa: e.on)
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I våras kunde de äntligen starta
tillverkning av ostar i källaren till
sitt bostadshus på gården i Storroten. De tillverkade ostarna säljs
i den egna gårdsbutiken, som har
kompletterats med ett trevligt
café. I cafét serveras hembakat
bröd och tunnbrödsmackor med
de egna ostarna som pålägg. Mottagandet från kunderna har varit
mycket gott och det har medfört
att Birgit fått problem att få fram
tillräckligt med ost. Osten skall
lagras i 3 månader, så det tar tid
att få fram säljfärdig ost.

Utbudet består av tre ostar gjorda
på komjölk och tre ostar gjorda på
getmjölk. Själv föll jag för Rotsjö
blå, en behaglig grönmögelkoost
med lagom smak och från get blev
det Rotsjö feta till salladen.
Besökare och framförallt barn kan
bekanta sig med både getter, höns
och kalvar. Längst fram bland getterna var vid vårt besök en dominant ”herre” som gjorde anspråk
på att sköta kontakterna med
besökarna, kanske inte alltid till
ömsesidig belåtenhet.
Birgit och Torgny driver sedan
18 år ett jordbruk som idag har
35 mjölkkor, men man har också
sedan tidigare utåtriktad verksamhet som grillkåta för uthyrning,
stuguthyrning, ”Bo på lantgård”
och ridstig.
Text och bild: Olof Ulander

Vår egen presentbutik på
Humlegården
i centrala Ljustorp
Öppettider: Lör - sön 11-15
Övrig tid jour: ring Mait 070-216 11 56
eller Vivianne 070-298 31 84
Hemsida: www.humlansslojd.se

Nu kommer hösten och
mörkret smyger sig på
Hos oss kan du hitta fina ljus, ljuslyktor, ljusstakar, marschallhållare, gravljushållare. Tillhör
du dem som går i skogen så har vi fantastiskt
fina svamp- och bärkorgar

Mellberg 104
861 93 Ljustorp

Anette & Marie
070-547 14 14 070-247 14 14
taximarie@hotmail.com

Ett års jubileum!
1-2 nov kl 11-15
För att fira att vi haft öppet i ett år så
bjuder vi de 10 första kunderna båda
dagarna på en present och alla besökare får
kaffe och tårta! Loppmarknad utanför och
försäljning av korv och dricka

Stickcafé:

28/9, 26/10 och 30/11 kl 19-21.
Avgift 25 :-inkl fika
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Mitt på dagen träff
D

Omtyckt månadsträff för daglediga

en 17 september var det
dags för ett återkommande
arrangemang som Svenska
kyrkan ansvarar för, nämligen Mitt på dagen träff.
Mitt på dagen träffarna har funnits sedan 1999 och det är kyrkorådets valda ledamöter som
ansvarar för träffen. Träffen
hålls en gång per månad. På
programmet står mat, underhållning, föredrag, tävlingar,
andakt och annat smått och
gott. Just den här dagen är det
Inger Andersson som tillagat en
Nikkaloukta soppa och Lennart

Delar av arrangörsstaben

Tjärnberg uppträder.
Marinne Wallinder tidigare
Ljustorpsbo som idag bor i Sollefeå berättar att hon kommer
ner till Ljustorp varje träff. - Det
är jättekul, en underbar träff
och fantastiskt fixat av arrangörerna. De övriga vid bordet
nickar instämmande.
Freja Tjärnberg berättar att
syftet med träffen är att nå ut
till daglediga. - Träffen har en
stor betydelse som social verk-

samhet. -Bybor träffas inte alltid
så mycket. Vi vill försöka vidga
kyrkans verksamhet för att nå
ut till fler, berättar Freja.
Agneta Granlöf som också
brukar delta på träffarna berättar att församlingens olika körer
brukar delta ibland och till jul
är alltid barnkören på plats med
luciatåg.
Träffen håller på cirka två
timmar och vid brukar vara cirka
25 besökare.

Countrykväll

U

Uppträdande med klös under tältmötet i Fuske

nder årets tältmötesserie
i Fuske bjöd man publiken på
en fullsatt och omtyckt countrykväll på lördagskvällen.
Varje år sedan ”urminnes tider”
har Baptistförsamlingen hållit
tältmöten i Fuske varje sommar.
De senaste åren har man förnyat
och moderniserat programmet
en hel del. I år slog man till med
en countrykväll på lördagen.
Det var Gunnar Johansson med
band från Sundsvall som spelande musik och Gunnar själv
hade lite mellansnack mellan
låtarna. Många av låtarna som
spelades var dessutom skrivna
av Gunnar själv. Dessutom visades ett bildspel med westerntema under konserten.
Tomas Lindberg, pastor i Baptistförsamlingen tyckte att det
var en trevlig och gemytlig kväll
med bra tryck. Vi har försökt
boka det här gänget länge och
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äntligen lyckades vi!
Det kom cirka 100 personer och
lyssnade på bandet. Publiken
verkade gilla det dom hörde
från scenen. Efteråt bjöd man
på korvgrillning med fika utanför tältet. Kvällen höll på flera

timmar totalt. Efteråt vidtog ett
ungdomsmöte i tältet.
Jag tycker att det var en jättebra
kväll. Det var en bra blandning
av människor och oerhört bra
stämning avslutar Tomas LindBild: Per Nygren
berg.

Ett nätverk med fler än 100 000 mäklare i 60 länder.

EN MÄKLARE NÄRA DIG
Med stark lokal förankring och
Marknadsföring lokalt och globalt
Köpmangatan 18
TIMRÅ
Kostnadsfri rådgivning/värdering om ni funderar på att sälja
eller köpa bostad.
Ingen i världen säljer fler bostäder än RE/MAX

Fastighetsmäklare
Ann Rydell Hall
070-461 08 45

Timrå
Ryds Glas
Glasmästeri
i Timrå AB AB

Mäklarna

Köpmangatan 18 TIMRÅ

Tel: 57 33 90

Närmare än någon annan.

Bilrutor och
glasreparationer
Stenskottlagning

Öppet 7.00-16.30
Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20

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

S

Historien om Bredsjöfinnarna och deras trolleri, del 1

ignaturen
”Lundius”
skrev ett antal små häften som
utgavs i slutet av 1800-talet
och i början på 1900-talet.
Då det är mycket svårt att få
tag på dessa är det ett nöje
att på detta sätt sprida Lundius tankar. Lundius hette
Anders Olof Berglund och
var skollärare i Bredsjön,
hembygdsforskare, musiker
m.m. Berglund föddes 1857.
Senare skrev Berglund under
pseudonymen Tobias .
Förord till boken:
Källan, Iwarifrån jag hämtat
detta lilla arbete, är uteslutande
äldre personers berättelser i
samma anda och, stil, som far
och farfar omtalat dem för sina
efterkommande. Något omhyflad är visserligen en och annan
sägen, men grunddragen äro så
noggrant följda som möjligt.
Dessutom har jag härtill bifogat
ett litet tillägg, som jag hoppas
skall bli intressant för den ärade
läsaren och läsarinnan.
”Näfvertorp” i mars 1897.
Författaren
Inledning.
Historien om ”Bredsjö-finnarna”
är genom traditionen allestädes
känd på Medelpads landsbyggd
och äfven på icke så få ställen utom
densamma. Hvad som i förstone
bidragit till, att dessa personer blifvit så allmänt omtalade och deras
saga så gerna hörd, är tvifvelsutan
detta, att deras samtida ansågo
dem för att vara oöfverträffliga i
trolldomskonsten och det finnes
ännu i dag icke så få, som obetingadt dela, samma åsigt.
Finnarnas ankomst.
Det fanns en tid, då våra grannar
öster om Bottenhafvet oroades af
krig, plundringar och ödeläggelser. På dessa mensklig-hetens
förbannelser tröttnade icke blott
de som; lågo i fält, utan äfven
de hemmavarande ansågo sig
nödsakade att lämna detta så
mycket besjungna ”tusen sjöars
land” och på okända områden
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gå okända öden till mötes för att
en gång bli kvitt dessa besvärliga ströftrupper, hvilka den
ena gången före och den andra
gången efter ödelade och tillintetgjorde finnarnas hem och
egendom. Icke så få vore de, som
af denna anledning utvandrade
och de flästa styrde kosan isledes öfver Bottniska viken till
Norrland, der de bosatte sig inne
i urskogarna, hälst vid någon
fiskrik insjö, och lifnärde sig af
jakt och fiske. Vi vilja nu i det
efterföljande särskildt fästa oss
vid några finnfamiljers ankomst
till Bredsjön i Ljustorps socken,
deras nybygge derstädes samt
en del af deras så mycket omtalade trolldomsbragder.

Majestätiska furor, i hvars
kronor vindarnas tusenåriga
fanfarer spelat allt ifrån tidernas morgon, bekransade den lilla
insjöns stränder, och skogens
sagolika tystnad hade hittills
endast någon gång då och då af
brutits af vilddjurens tjut och
åskans dunder, som ekat emellan bergen. Knappt hade något
mänskligt öga blickat ut öfver den
undangömda sjöns än stelfrusna,
än lugna och spegelblanka och än
af vinden krusade bölja, då helt
plötsligt några uttröttade och
på allt utblottade finnfamiljer
störde skogens evigt enahanda
genom kullfällandet af några
träd, bakom hvilka skydd söktes,
icke blott mot vindar och oväder,
utan fast mer mot en mordisk
och roflysten människoande, som
drifvit de medtagna från hem
och älskad torfva, på hvilken de
hoppats i frid få gå samma obemärkta väg som fädren gått och
till sist hvila ut i samma ljufva
sköte som dessa. De voro visserligen fjärran från krigets fasor här,
men kampen för tillvaron följde
dem allestädes hvarhälst de än
slogo sig ned. Det såg mörkt ut
ifrån början att bo för sig själf
inne i vilda skogen, der ingen säd
växte och inga husdjur gåfvo dem
mjölk, men då godt humör och
friska viljor icke fattas, måste
allt gå till sist. Männen sysselsatte sig med jakt och detta deras
företag var icke så litet lönande,

hälst som skogen hvimlade af
matnyttigt vildt och skjutvapen
med tillbehör ej fattades. Så fort
bäckarne och den lilla insjön blifvit isfria fingo kvinnorna fullt
upp att göra med mete och på så
sätt förskaffades ett nödtorftigt
uppehälle, tills omsider en höst
kom och en, om icke alldeles ofrusen, svedje-rågskörd stod färdig
för att afmäjas och den efterlängtade brödkakan, fast till hälften
uppblandad med bark, var att
förvänta.
På så sätt togo de sig fram det
ena året före och det andra efter,
kojan utbyttes mot en liten
timrad stuga, svedjorna inhägnades och lämnade foder åt
getter för vintren, åkrar uppbrötos och korn såddes, ehuru icke
sällan frosten omintetgjorde en
vacker förhoppning. Då nu säd
började växa, så att bröd deraf
kunde erhållas - kanske något
säkrare än i det gamla Finland blefvo finnarna glada och beslöto
att uppkalla sitt nybygge efter
brödet och fingo så ordet Brödsjön, hvilket längre fram förändrades till Bredsjön, såsom den
stora byn ännu i dag heter,
Enligt sägen voro de till Bredsjön inflyttade egentligen tvänne
familjer; den ene mannen hette
Anders och den andre Hans. Så
länge brödbekymret hufvudsakligen besvärade dem, omtalas
inga oenigheter männerna emellan, men så fort de någorlunda
kommit sig på grön kvist, blefvo
de oense, emedan både Anders
och Hans ville vara herrar i
huset. Hans skiljde sig godvilligt från Anders och drog med
sin familj längre upp åt skogen,
der han påträffade en stor och
fiskrik sjö, Skälsjön, vid hvilken
Hans slog sig ned. Det gamla
goda förhållandet emellan de
fordne vännerna, Bredsjö-Ante
och Skäla-Hans, som de sedermera kallades, vore nu förbi och
de sökte på allt upptänkligt sätt
skada hvarandra genom trolldom, ty bägge voro mäkta styfva
i den konsten.
Källa: Hembygdsföreningens
hemsida efter överenskommelse

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

I balans 		
		
Gunilla Nordvall
Aromamassage

= örtterapeutisk massage
Medicinalväxter i oljeform används i massagen
vilket ger en djupare effekt i avslappningen, mentalt och fysiskt. Återhämtning för kropp och själ!

Öronakupunktur
Öronljusbehandling

Tel 400 63

30 min massage för 200 kr

(Gäller även kvällar och helger)

11.00, 11.50, 12.40

www.ringabyraer.se

Vardagar - ring för bokning

Av SBF auktoriserade begravningsbyråer

Gunilla Nordvall, Dipl aromaterapeut
060 - 570162 · 070 - 539 49 47
Terminalvägen 16, Timrå · www.i-balans.se

Behöver Du en

TANDLÄKARE?
Ring oss på Mellangatan 12 i Timrå och boka tid.

060-574424

Vi utför bland annat:
- Akut tandvård
- Implantatbehandling
- Estetisk tandvård
Vi har specialister knutna till vår verksamhet
Anslutna till Försäkringskassan

Anders Nigard Tandläkartjänst AB
Anders Nigard Leg. tandläkare
Mellangatan 12 861 32 TIMRÅ

11.33

Oscar 2008!
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Surströmmingsfest med internationell dragkraft

skars surströmming av
årgång 2008 fick höga poäng
när en grupp internationella
surströmmingsentusiaster
sammanstrålade på Ljustorps
Hembygdsförenings traditionella surströmmingsfest.
Det var från vänster på bilden
Anna Gulli, Michele De Rosa,
Thommaso De Rosa alla från
Milano i Italien, Sverigevänner och mångåriga besökare på
hembygdsföreningens surströmmingsfester. Till höger sitter Fredrick Montasu från Schweiz som
före sitt besök på festen aldrig
kommit i kontakt med delikatessen, men som entusiastiskt
uttryckte sin uppskattning över
smaksensationen.
Hembygdsföreningens
ordförande Anders Nigard gav en
historisk bakgrund och berättade om hur surströmming började användas. Samvaron och
måltiden avslutades inne i hem-

D

bygdsgården där Märta Rönngren, Inger Andersson och Ethel
Perälä hade dukat fram kaffe
med vinbärskaka och marsansås, som blev en bra avslutning
på måltiden.
Surströmmingen hade ändå satt
djupa spår för Fredrick började i
slutet på kvällen fundera på hur
han skulle kunna transportera

hem en burk så familjen kunde
få smaka. Samma tanke verkar
ha slagit en lång rad av de andra
surströmmingsätarna, som passade på att köpa med sig några
burkar hem för fortsatt festande.
Kvällen blev mycket trevlig och
alla kunde enas om att årets surströmming var utmärkt.
Text och bild: Olof Ulander

Sommarfest i Bredsjön

en 16 augusti var det
dags för Bredsjöns bylags
årliga sommarfest.
Före festen kunde man köpa
biljetter via förköp på Ljustorps
Handel, vilket nyttjades flitigt
av festsugna Ljustorpare.
Festen var en succé, tom. vädret
var på byalagets sida. Det var
mycket folk, ca 60 personer. Gästerna tyckte att det var kanonbra
mat och trubaduren Johan stod
för suverän underhållning.
Festen hölls nere på ängen vid
Bredsjöns badstrand i två partytält och maten stod uppdukad
i storkåtan. Den vackra omgivningen gjorde den totala upplevelsen ännu mer fantastisk.
Trubaduren Johan, som spelade,
är känd från Ms Ådalen, han har
i sommar spelat och underhållit på Ådalen 3. Han är en helt
underbar underhållare med ett
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Gäster på kalaset äter och umgås

otroligt brett musikspektrum.
Han spelade och underhöll
till maten och efter att borden
dukats av så dansades det till
allt från visor, 60-tal till hårdrock. Publiken hängde med och
”diggade”. Stämningen var helt
enkelt på topp.
Maten som serverades var en
underbar sensommar buffé från
Vättaberget i Liden. Det var
olika sorters pajer, potatissallad, tjälknul, sallad, pastasallad,
lax, såser, bröd och smör, kaffe
och blåbärskaka med vaniljvisp

och kladdkaka. Ingen gick från
festen annat än mätt och belåten, den saken är då klar.
Bredsjöns byalag är ju kända
för att göra bra arrangemang
och har än en gång motsvarat
förväntningarna. Byalaget vill
skicka med en stor eloge till evenemangsgruppen (Ewa, Kia och
Marie) som än en gång arrangerat en kanontrevlig fest.
Text: Bredsjöns byalag med redigering
av Ljustorpsbladet.
Bild: Bredsjöns byalag.

Företagsfrukost
Det har ju runnit ut i sanden igen..

Vill vi som företag träffas? Vem
ansvarar? Vad vill vi ha?
Diskussion över frukost på bygdegården vid två träffar kring om vi ska gå vidare och i så fall hur?

6/10 och 3/11 kl 8.00 - 9.30
Obs gäller även jordbrukare!

Ljustorps sockenförening; Niclas Andersson

Föreningsmöte
Alla Ljustorps
föreningar kallas till
möte om bygden
20 Oktober kl 19.00
Bygdegården
Vi bjuder på smörgåstårta
Ljustorp sockenförening

Teater Västernorrland
Ljustorps Bygdegård fre 7 nov kl 19.00
En kabaréföreställning om konsten att vara
man och friheten att vara kvinna
- eller var det tvärt om?
Längd: 2 timmar och 30 minuter inkl paus (fika)
Biljettpris: 120 kr, scenpass 100 kr, ung/stud 60 kr
Biljetter: Entré 15 54 00 eller Ulla-Britt 822 40
OBS! Begränsat antal paltser
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Aktiviteter i Ljustorp sept-nov
September
Sön 28 kl 11.00
Seniorsöndag m lunch
Lj församling
Sön 28 kl 19.00
Stickcafé
Humlans slöjd

Oktober

Ons 1 kl 17.30
Miljöbuffé, föranm
TomatÅs
Timrå NSF
Ons 1 kl 19.00
Cafékväll
Församlingshemmet
Lj församling
Lör 4 kl 13-15
Poweryoga, föranm
Bredsjön
Bredsjöns byalag
Sön 5 kl 11
Familjegudstjänst
Ljustorps kyrka
Lj församling
Sön 5 kl 11
Gudstjänst
Betel
Lj Baptistförsamling
Mån 6 kl 7.30
Företagsfrukost		
Bygdegården
Lj Sockenförening
Mån 6 kl 19.00
Modevisning
Bygdegården
Röda korset
Ons 8 kl 18.30
Föräldramöte
Fritidsgården
Sön 12 kl 11.00
Gudstjänst
Betel
Lj Baptistförsamling
Sön 12 kl 11.00
Tacksägelsegudstjänst
Ljustorps kyrka		
Lj församling
Ons 15 kl 12.00
Mitt på dagen träff		
Församlingshemmet
Lj församling
Fre 17 kl 18.00
Happy hour
Betel
Lj Baptistförsamling

Mån 20 kl 19.00
Föreningsmöte
Bygdegården
Sockenföreningen
Tis 21
PRO möte
Bygdegården
Tis 21 kl 19.00
Pysselkväll
Centerkvinnorna
Ons 22 kl 19.00
Inventering
Hembygdsgården
Lj Hembygdsförening
Ons 22 kl 19.00
Bibelstudium
Betel
Lj Baptistförsamling
Sön 26 kl 11.00
Visitationshögmässa
Lj Församling
Sön 26 kl 19.00
Stickcafé
Humlans slöjd
Tis 28 kl 20.00
Meditations
Bygdegården
Lj sockenförening

November
Lör 1 kl 11-15
1 års jubileum Humlan
Lör 1 kl 11-15
Allhelgonaöppet
Församlingshemmet
Lör 1 kl 18.00
Minnesgudstjänst
Ljustorps kyrka
Lj Församling
Sön 2 kl 11.00
Gudstjänst
Betel
Lj Baptistförsamling
Mån 3 Stoppdatum Lj blad
Mån 3 kl 7.30
Företagsfrukost
Bygdegården
Sockenföreningen
Tors 6 kl 19.00
Cafékväll
Församlingshemmet		
Lj församling
Fre 7 kl 19.00
Teater Wounderlife
Bygdegården
Timrå Teaterförening

www.ljustorp.nu
webbsida med nyheter om bygden
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Sön 9 kl 11.00
Gudstjänst
Betel
Sönd 9 kl 18.00
Gudstjänst
Ljustorps kyrka
Ons 12 kl 19.00
Bibelstudium
Betel
Lj Baptistförsamlingen
Lör 15 kl 18.00
Favoritsången
Betel
Sön 16 kl 18.00
Musikgudstjänst
Ljustorps kyrka
Fre 21 kl 18.00
Happy hour
Betel
Lj Baptistförsamlingen
Sön 23 kl 18.00
Höstauktion
Bygdegården
Centerkvinnorna
Ons 26
PRO möte
Bygdegården
Sön 30 kl 11
Adventsgudstjänst
Ljustorps kyrka
Sön 30 kl 15-18
Tomteland,julmarknad
Bygdegården
Ljustorps IF
Sön 30 kl 19-21
Stickcafé
Humlans slöjd

Regelbunden
verksamhet

Tis kl 10-12
Öppet kyrkis
Församlingshemmet
Lj församling
Ons kl 11.00
Boule
Boulebanan
PRO
Ons kl 19.00
Gympa
Bygdegården
Lj IF & sockenf.
Fre 11.00
Babysång
Bygdegården
Betel
Fre kl 18-21
Fritidsgården
Vill ni se era aktiviteter här?
ljustorpsbladet@ljustorp.se

Höglandsbodarnas
Jord & Skog
Fordons smörjmedel
Beställ oljan hos oss
”Norsk Hydro”

Borstlist för dina portar
Aluminiumhållare
För borstlist
Höjd
12
15
17
30
45
60
60
90

br
5
5
5
5
5
5
8
8

längd
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000

Skenbr
5
5
8
8

längd
3000
2000
1000
1000

typ
A
B
A
B

Handrengöring
”Tufanega Superega”

Ask-Dammsugare
En Cadillac bland
askdammsugarna
”Couger”

Snygg design och en kraftfull motor.
Suger upp aska, varm som kall,
från både pellets- och vedspisar,
dörrar i spannmålskaminer,
den öppna spisen och
utegrillen m.m.

Bra för oljiga
händer i verksta’n och i
jordbruket

Egen verkstad

med svarvning och fräsning

Intresserad?
Ring:
Kenneth Sällström

Tel: 070 - 31 66 962
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Ljustorps information
Telefonnummer

Öppettider

Ljustorp

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

Ljustorps Handel		
Ljustorps Trädgård
Tomat-Ås			
Ljustorps Taxi 		
Rotsjö gård			
Idrottsplatsen		
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret		
Ljustorps brandkår		
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.

060-820 40
060-820 49
060-810 50
060-820 37
0611-420 46
060-824 03
060-821 86
070-28 83 147
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67

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

060-821 47
060-401 65
060-821 47
060-414 20
060-401 65
060-16 32 37
060-16 32 42
060-821 38

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

070-325 76 90
070-288 47 46
070-247 14 14
0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset 			
Apotek 			
Försäkringskassa 		
Veterinär Timrå 		
Timrå Kommun 		
Timrå badhus		
Arbetsförmedlingen
Postutlämning Timrå
Post: Ica Sörberge		
Polisen Timrå		
Länsstyrelsen		
Färdtjänst			
Pastorsexpeditionen
				
Bergeforsens camping
Lögdö vandrarhem		

060-400 73
060-464 00
060-18 10 00
0771-45 04 50
0771-52 40 22
060-58 05 25
060-16 31 00
060-16 32 00
0771-41 64 16
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
060-801 80

Ljustorps Trädgård
Vard 10-17, lörd 10-14
Tomat-Ås
Tis-sön 8-18, måndagar stängt
Rotsjö Gård (gårdsmejeri, café, gårdsbutik)
Lör 12-16, övrig tid kan bokas av sällskap
Humlans Slöjd
Lör-sön 11-15.
Biblioteket
Mån & ons 17-19
Kansli IP
Mån-fre 10-14
Pastorexpedition Ljustorp
Ons 10-12
Övrig tid Pastorsexpedition Söråker

Gympa!
Bygdegården onsdagar kl 19
Ledare: Maria Liif
Arr: Lj IF och Sockenföreningen

Tacofest i Lagfors 30/8
Vi vill tacka Lea och Uno som sponsrade
med tomater och gurka och Ossian Eriksson som såg till att ugnen var varm och
Ella som bakade det goda brödet.
Och tack till all trevliga människor som
kom - utan er ingen fest
Festkommitén gm Margit Sjögren
Meditation

Gratis prova på gång och information
Bygdegården 28/10 kl 20.00
Ljustorps sockenförening
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Alltid lika

trevligt!

Nästa medlemsmöte

Tisdag 21 oktober
Bengt Axelson kommer och berättar
ifrån PRO:s kongress. ”Mylta” underhåller med sång och musik.

Boule

Boulen fortsätter under hösten så
länge vädret tillåter.Varje onsdag
klockan 11.00. Medtag fika

Hemlagad husmanskost,
även för avhämtning
Smörgåstårtor
Catering för alla tillfällen
Öppet:
mån-fre 10.30-13.30
minst 2 dagens rätt

Du som inte redan är medlem men
funderar på att gå med. Kom och besök
något av våra medlemsmöten eller ring
Harriet 82 421 eller Alice 57 96 04 för
mer information om våra aktiviteter.

Mötesplatsen
för företagare
entreprenor.timra.se
e-länet

bra företagsklimat

Projekt i samarbete med det lokala näringslivet. Finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland och Timrå kommun.
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EcoFan finns
nu i Sverige!
Elektrisk fläkt som
genererar sin egen el.
Fördelar värmen ut i
rummet i stället för upp
under taket!
GLAS * MONTAGE * SOLSKYDD
ROBERT LINDGREN SÖRBERGE
TEL/FAX 060-526630 MOBIL 070-6901360
www.rialp.se

Välkommen!

Stämpling:

- Underlag för anbud
- Nå fler köpare för prisjfr
- Hänsynsredovisning
Välkommen att kontakta oss!
Sundsvall: Tel 060-55 31 60
Ånge: Tel 0690-677 30
Härnösand: Tel 0611-837 40
Bräcke: Tel 0693-661 245
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Fläkten utnyttjar värmen från en kamin
eller spis och producerar sin egen
energi. Så snart kaminen blir varm
startar fläkten automatiskt och sprider
värmen bättre i rummet.
Energiexperten Höglandsbodarna
060-61 22 87 073-728 25 08

Numrets ”Lövbergare”

M

Turista hemma - Mjällådalen-

jällådalen med sitt dramatiska niplandskap bjuder
på flera pärlor för dig som
vill turista hemmavid.
I det här numret kommer vi att
berätta om stigen mellan Petter
Norbergsbron och Jällviksbron.
En fantastisk tur som kräver
friska ben och en gnutta kondition. Ta gärna med fika.
Du startar antingen vid Jällviksbron som är skyltad efter 331:an
eller helst vid Petter Norbergsbron, som ligger en bit ner efter
stigen mitt emot rastplatsen i
Mjällådalen vid 331:an.
Följ stigen och njut av den
vackra och dramatiska naturen.
Du vandrar på åsar som bildats
av Mjällåns ändrade bana under
årtusenden och kan om du tittar
noga se åns gamla banor på flera
ställen.
Geologin utefter Mjällån har sin
mest spännande och dynamiska
del i ytskiktet kring ån. Oväder,
frostsprängningar, vårfloder och
andra orsaker förändrar ständigt
åns omgivning, men också dess
lopp. Rasen tvingar ibland ån att

finna nya vägar. Rasen kring ån
går under benämningen ”nipor”.
Namnet på ån kommer troligen
från “mjäla”, som är en vanlig jordart längs dalgången. Jordarten har
också gjort att dessa fantastiska
raviner har mejslats och mejslas
fortfarande ut i landskapet.
Under promenaden passerar du
ett flertal nipor där ån rivit sig
igenom bergssidorna. Du vandrar

också igenom ett flertal naturtyper. Här kan du också hitta flera
ovanliga lavar om du är naturintresserad.
Promenaden är ca 5 km och då är
du inte vid din bil. Jag rekommenderar att gå promenaden uppifrån
och ha en bil ställd vid Jällviksbron
när man kommer fram.
Text och bild: Lena Liljemark
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Returadress:
		
			

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

B

Föreningstidning

Nyfångad flodkräfta!

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...
Baptistförsamlingen
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Bergeforsens maskin
Berge Fotvård
Bolagsbolaget
Bygdegårdsföreningen
B.K Skomakar´n
Byggbutiken
Callans Trä
Country & pubafton
Danielssons byggare
Dina försäkringar
EAB
Ebbas lunchbar
Energiexperten
Entreprenör Timrå

Hoffmans tandläkare
Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Höglandsb. jord & skog
I balans
Ljustorps centeravd
Ljustorps Handel
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorp PRO
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Lögdö kanot
Maits garnhörna
Martins service
Mobila massören
Monicas

New Fashion
Nigard Tandläkare
PN Montage
P.O´s cykel och fiske
Rialp
Rogsta Gård
Primaskog
Remax mäklarna
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
Sjöströms busstrafik
Skogsvårdsstyrelsen
Stavre Grus
Timrå Naturskyddsför.
Timrå Teaterförening
Träffpunkten

