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Ljustorps sockenförening
Nytt år och nya goda föresatser...

Så är det dags att se fram emot ett
nytt och helt opåverkat år. Nu gäller
det att göra ny planering och fundera
igenom vad som är viktigast för oss i
bygden.
EU projektet är slut och vi jobbar
idag med enbart ideella
krafter i föreningen igen.
Det har varit intressanta
och givande år, men nu
är vi tillbaka till ”verkligheten”. Bygdekontoret
kommer tyvärr inte att vara
bemannat, utan nu får man
boka tid med någon i styrelsen om man har frågor
eller annat man vill ta
upp. Personalen i affären
hjälper till med att lämna
ut modem precis som tidigare. Informationsmaterial
finns utanför kontoret och
är alltid tillgängligt när
affären är öppen.

Det har varit ett tungt år för föreningslivet i Ljustorp vad gäller bortfall
av medarbetare. Många stora profiler har lämnat oss och deras insatser
saknas djupt. Just nu är det med stor
sorg och saknad vi konstaterar att
Christer Nyman avled den 30:e december. Det finns ingen nutida
som betytt lika mycket för
bygden som han och för oss
som förening var han en av
grundarna.
Vi sänder våra tankar till
hans familj och vänner.
Själva får vi börja leva och
planera för det nya föreningslivet utan vår store stöttepelare och mentor. Vila i
frid Christer, du är djupt
saknad av bygden och av
oss i Sockenföreningen.

Styrelsen genom Lena
Liljemark

Axplock av våra verksamheter i föreningen!
Hälsogruppen

Träffas på torsdagar klockan 20.00
på Bygdegården.

Bygdekontoret

Informationshörna med allt tillgängligt material om Ljustorp och
våra sevärdheter, föreningar och
Poweryoga
Kör igång igen den 20 januari företag. Boka tid för möte.
och kommer att vara på söndagar Skinnenstugan
Utflyktsstuga vid sjön Skinnen
klockan 18.30 i gympasalen
som är öppen för allmänheten i
Vollyboll
Vi försöker dra ihop en grupp för Lögdö vildmark.
att motionera genom att träffas Turism och inflyttning
och spela Vollyboll. Kontakta Lill Vi försöker på alla vis lyfta fram
och informera om Ljustorp både
Wiklund vid intresse
som turist- och boendeort.
Ljustorpsbladet

Gest ut 6 gånger per år och delas Samverkan i byn
ut till alla hushåll med brevlåda. Vi vill öka och underlätta samverkan mellan föreningar och företag
Humlans slöjd
Drivs av hantverkare för att sälja i bygden. Det sker via företagssina och visa sina alster i bygden träffar, föreningsmöten och stormöten.

Stöd vår verksamhet, betala årsavgift!

Styrelse 2007
Lena Liljemark, ordf
Niclas Andersson, v. ordf
Ulf Nilsson kassör
Lill Wiklund, sekr
Kjell Rastberg
Björn Andersson, suppl

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
Bygdekontoret, 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
Ljustorps Handel,
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Tel:060-824 13
bygdekontoret@ljustorp.se
www.ljustorp.se/bygdekontoret

www.ljustorp.se
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Till minne av Christer Nyman
En bygdens gigant har lämnat jordelivet

Ibland blir världen lite gråare, lite
mer intetsägande och den förlorar en
del av sin glans. Det var vad många
av oss i Ljustorp kände när beskedet
nådde oss att Christer gått bort den
30 december. Det var med stor sorg
vi mottog beskedet, även om det till
stora delar var väntat.
Christer var Ljustorpare från grunden och kände varje del av bygden
och de flesta av bygdens invånare.
Han var också Fuskebo och arbetade
gärna med sin egens by frågor som
byalagsordförande under många år.
Christer har under en längre tid
varit förgrundsgestalt och drivande i
Ljustorps föreningsliv och i hela bygdens utveckling. Som föreningsmänniska var Christer drivande, idérik,
kraftfull och oerhört kreativ. Det
fanns inga omöjliga uppdrag. Det
var under hans ledning som Ljustorp
IF tog devisen ”Ljustorp IF gör det
omöjliga möjligt”. Det var en devis
om lika gärna kunde handla om
Christer. Han är drivande bakom
många
projekt
som
Fiskens
turistinformation,
Loppis
på
Björkängen, Våffelstuga, Fiskens
dag, Put&take fiske, Fuske byalag,

EU projekt, utbyggnad av Bygdegården, Nylandsforsen, uppbyggnad av Högåstornet, rastplats i
Fuske, Sockenföreningen, bygdekontoret, den årliga surströmingsskivan och mycket, mycket mer. Han
stod för samarbete och arbetade
för att föra föreningarna i bygden
samman. Han initierade bl a samarbete mellan kyrkan och idrottsföreningen. Han var anställd av Timrå
kommun och arbetade på Ljustorps
IF och utvecklade föreningen och
idrottsplatsen till vad den är idag.
Som representant utåt var Christer
outtröttlig i sitt engagemang för
att bygden skulle leva vidare och
utvecklas. Det gick aldrig att ta fel
på var hans hjärta var, nämligen i
Ljustorp. Han drev Ljustorps frågor
inom Timrå kommun, inom Länsstyrelsen och gentemot många yttre
organisationer och representanter.
Christer hann med mer än de flesta
under sin livstid och han gick bort
när han stod på topp. Ett av hans
sista projekt blev bygget av den nya
affärslokalen som betyder så oerhört
mycket för oss som by. Han har varit
aktiv i många av bygdens föreningar

och lämnar ett stor tomrum efter sig.
Christer var mer än en föreningsgigant, han var också vår vän och
mentor. Han kom in och slängde
underfundiga kommentarer och retades. Han gav oss kraft och motivation när det gick tungt. Han var
en varm, humoristisk, omtänksam
och snäll människa. Vi kommer att
sakna honom vid fikabordet.
Våra tankar går nu till Christers
fru Vivianne och till barnen Fredrik,
Jimmy och Maria.
- Tack Christer för den tid och det
engagemang som du lade ner. Det
finns ingen som kan fylla din plats,
men vi kan vara många som arbetar för att bevara det fantastiska arv
som du lämnat efter dig.
” I hembygdens kyrka du kommit i
hamn, där inga sorger skall trycka.
Du bäddas i hembygdens soliga
famn. Det är hembygdens klockor
som ringa och frid är den hälsning
de bringa.”
Ljustorps sockenförening
Ljustorps IF
Ljustorps Bygdegårdsförening

Christer vid olika tillfällen de senaste åren: Årets byfesten, invigning affären, avtackning Sockenförening och Årets by cermonin

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

Bananer

13.90

/kg

Små delikatess
köttbullar,
Felix 450 g

24.90

Ord pris 19.90/kg

Ord pris 37:-

Kundtävling!

Vinn 500:i presentkort
dragning 1:a februari

Strösocker
12 kg

120:Ord pris 141:-

Fler erbjudanden finns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 3/2 med reservation för slutförsäljning

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

OMBUD FÖR

HEMSÄNDNING
Tel: 820 50
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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Teater i Ljustorp

D

Friteatern spelar in ännu en framgång i Ljustorp

en 7 dec var det dags för
en ny teaterföreställning på
Ljustorps Bygdegård arrangerad av Timrå Teaterförening
och Ljustorps Hembygdsförening. Den här gången var det
Friteatern som spelade pjäsen
”Du döljer något sa abborren till
metmasken”.
Tidigare uppskattade föreställningar gjorde att man lockade en
publik på 86 personer, som alla hoppades på en ny höjdarföreställning.

Vem lurar vem?
Mary Stoor spelade den gamla
ungmön, som sett sitt liv rinna iväg
och nu skulle lämna allt och aktionerna bort hem och bohag sedan
modern dött och systern tagit livet
av sig. Det dyker upp en för auktionspubliken ny figur som ropar
in mängder av gods, så mycket att
han väcker uppmärksamhet. Rollen
spelas av Tommy Andersson. Jonas

Granström spelar den lokale fifflaren, som både haft ihop det med
Marys mamma och hennes syster på

ett inte alldeles oskyldigt sätt.
När spelplan är utlagd för publiken
börjar förvecklingarna. Åskådarna
kastades på ett halsbrytande sätt in
i nya perspektiv och bottnar på historien. Den sista demaskeringen av
Tommy Anderssons rollfigur visade
att den som det verkade i början
oskyldiga ”Mary Stoor” lurat dem
alla. Pjäsen har skrivits av Mats
Berggren och är väl inslipad, poängerna satt på rätt ställe.
Sällskaplig fikapaus
Som vanligt serverades kaffe i
pausen och besökarna fick möjlighet att prata med många bekanta.
När pjäsen var slut var det ingen
som hade bråttom hem, utan man
verkade vilja stanna kvar i illusionen. Förväntningarna på ännu en
höjdarföreställning hade infriats.
Text och bild Olof Ulander
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Kontorslokaler uthyres
Det finns fortfarande plats att hyra på Humlegården. Är du som förening
eller företag intresserad av lager, kontor eller skrivbordsplats. Hör av dig!

Årsmöte
Föreningen har årsmöte den 20
februari kl 18.30 på IP

Christer Nyman
Vår vän, arbetskamrat och föreningsledare har
lämnat oss alla i stor sorg och saknad.

Välkomna
Aktivitetsstöd
Till alla ledare i de olika sektionerna.
Glöm inte att lämna in aktivitetskorten senaste den 8 februari till Vivianne.

Medelpad classic
Söndagen den 17 februari. Kom
ut och heja efter spåret

Välkomna
Julmarknad på Bygdegården
Ett stort tack till alla som ställde upp ideellt på julmarknaden på Bygdegården. Allt flöt på och det var massor med folk. Det blev som vanligt en
trevlig söndag med julmusik och tomte. Vi vill också passa på att tacka
alla hanterkvare som var på plats, utan dem ingen marknad...
Ljustorps IF:s Minnesfond
Gåvor som skänks till denna fond går till föreningens ungdomsverksamhet. När ni vill
användadenna fond så ring
Ring IF- Kansli: 060 - 821 86
Sätt in valftritt belopp på
plusgiro: 37 40 20-6

Ljustorps IF
Mellberg 3107, 861 93 Ljustorp
tel:
060-821 86, 824 03
mobil:
070-355 63 34, 070-29 83 184
hemsida:
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
e-post:
ljustorpsif@telia.com
Postgiro:
37 40 20-6 (medlemsinbetalning)
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”Skolan mitt i byn”

En av Ljustorps viktigaste instutioner firar 50-års jubileum

D

en 17 december firade
Ljustorp skola att det var 50 år
sedan skollokalen invigdes.
Eleverna uppträdde
Rektorn Arne Perming inledde det
sammanslagna firandet av skolavslutning och 50-års jubileum med
att hälsa alla välkomna. Först ut
var de minsta klasserna, som framförde Luciasånger. I luciatåget fanns
exempel på elever som är tredje
generation, som gått i samma skola.
Efter rektorns inledning och de
minsta klassernas framträdande
inbjöds till kaffe i matsalen, möjlighet att bese en utställning om folkskolans utveckling i Ljustorp och hur
Mellbergs/Ljustorpsskolan framträtt
i pressen under 50 år. Utställningen
hade producerats av Olof Ulander
med hjälp av Birgit Åhlin. Utdrag
från utställningen finns på sid 30. Under musikalen ”Sally Säl”Christina Carlsson, gömd under hatten, agerade berättare i föreställningen. Bakom Christina står Sibylle. Vid mikrofonen står Josefine

Fika i skolmatsalen
Mattsson , Elin Rönngren Stavre och Elisea Edén Edsta.
Sedan var det dags för fika i skol- gånger tidigare, som elever. Det var Musikalen ”Sally Säl”
matsalen. Många av åhörarna har lång kö till fikaborden och det blev
Efter kaffet var det dags att återsäkert suttit och ätit i salen många trevlig samvaro.
vända till gymnastiksalen för att
bese musikalen ”Sally Säl”. Huvudansvarig för musikalen var Sibylle
Menzel Kühne, musiklärare på
skolan. Lärare och elever på skolan
har samarbetat för att få fram den
färdiga föreställningen. Man har
använt inte bara musiktimmar till
detta utan även teckningstimmar
för att framställa rekvisita.
Musik från tiden för invigningen
De äldre eleverna hade valt att framföra musik från det skolan byggdes.
Bl a spelade man Elvislåten Hound
dog. Det var imponerande att se hur
många elever som hanterade olika
musikinstrument. Jens Bredin Lagfors hade skrivit en hyllningssång
till skolan som han framförde solo.
Rektorn höll tal
Skolans rektor höll som sig bör hyllningstalet till skolan, dess elever
och lärare. Perming berättade om
förhållandena vid skolans invigning
och om den annorlunda skola och
undervisning som vi har idag.
Text och bild: Olof Ulander
De äldre barnen. Här sjunger Linnea Perälä och Chaim Phoemphon ”Blues i Blomstermåla” till ackompangemang av Benjamin Wänglund och Sibylle.
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Fritidsgården Informerar
Innebandy
Torsdagar
kl. 18.00 - 19.00 spelar
vi innebandy i
gympasalen på skolan
ÅK 6:års - 6:an

Fritidsgården
är öppen 18-21
Fredag jämn vecka
årskurs 6 och uppåt
Fredag ojämn vecka
årskurs 1-6
Kom ihåg att betala
årsavgiften på 30
kronor/barn

Resa till Paradisbadet sker under våren, datum och
information kommer via utskick på skolan.
Ett jättestort tack till Ljustorps församling för
juldagskollekten som skänktes till Fritidsgården
Kom ihåg att du som vuxen gör skillnad för barnens
liv och välmående och i fritidsgårdens verksamhet.
Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, fritidsgård, kök, förråd och samlingslokaler. Här spelas
teater, hyrs för fester, arrangeras arobic, 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. Bokning sker 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
Telefon 060-821 86, fax/tel. 060-824 03 ,
Vivianne Mobil: 070-298 31 84.
-----------------------------------Anläggning
Vaktmästare 070-28 83 147
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Fotbollens historia i Bredsjön
Hur Bredsjöns IK startade

Bredsjöns IK Fotbollslag 1932-1933
Stående från vänster: Artur Engblom, Erik Sjödin, Albin Nyhlén, Emil Östman,
Edvin Englund, Karls Ossion Attergård (Lagledare), Ragnar Östman, Ture Bergman, Valfrid Sjödin, Jonas Sjödin (målvakt), Ruben Viklander och Algot Engström

F

otboll är ett viktigt område
i Ljustorp och vi är väldigt stolta
över det fotbollslag som vi har
idag. Därför är det intressant att
söka sig bakåt och titta på hur
fotbollen organiserade sig förr i
tiden, när det fanns idrottsföreningar på flera orter.

Lagbilden bör vara från åren
1932-1933, första matchen spelades
på en ”lägda”, upplåten av Axel
Lindholm. Lagfors IF stod som motståndare och Bredsjöns förlust stannade vid 0-18. Sedermera upplät
Paulus Lindblom en annan ”grön
plätt” på tallmon som utsågs till
hemmaarena. I båda fallen lutade
planerna rejält. Planen på tallmon
fungerade även som festplats, likväl
som den sist anlagda fotbollsplanen
vid den så kallade ”myrjala”, några
10

100 tals meter bortom centrala Bredsjön.
Algot Engström som spelade högerhalv kommer bl a ihåg ett långt
inkast som ej var regelmässigt,
enligt nuvarande bestämmelser och
som direkt nickades i mål av Edvin
Englund. Algots sejour blev endast
1 årig, enär han blev ”hämdsparkad” i en match mot Sundsvallslaget
”Hellas”, slutade han därmed med
fotbollen.
Sista fotbollsplanen
SCA upplät sedan mark för den
tredje och sista anlagda planen. Alla
medlemmar i föreningen var tvingade att bidrag med röjning och dikning av planen. Skollärare Attergård
(eller Andersson som var han tidigare namn) var pådrivare, och också
lagledare för bollsparkarna.

Algot berättar också att AK - kommissionen (under kriget) med Petter
Persson avverkade ett besök i Haddebo i Närke. Med följde Verner
Bredin, Jonas Sjödin och Algot Engström. Under augusti och september
utfördes 4 timmars arbete dagligen.
Resterande tid ägnades åt idrott och
förmodligen hade ”grabbarna” en del
fotboll på programmet. Det intresset togs med hem och introducerades sedan i Bredsjön.
Mer material finns
PS. På Ljustorps IFs kansli finns en
kassörbok, som Albin Nyhlén överlämnat. Där man kan följa Bredsjön
BKs utveckling från start till dess
avveckling. Ljustorpsbladet återkommer vid ett senare tillfälle med
ett utdrag ur densamma. DS
Text Torsten Byström och källa Algot
Engström. Bild: Bojjan Sjöström

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
I LJUSTORP
Lördagen den 1 dec var Ljustorps Centerkvinnor värdinnor för den sedvanliga julfesten på Bygdegården.
Det är alltid lika gott att äta av årets första julbord
trevligt uppdukat mitt i stora salen. Detta år hade
Ebbas i Sörberge levererat ett stort smörgåsbord med
småvarmt, ris à la Malta, ost och godis.
Gunnar Höglund hälsade alla välkomna med en god historia
och ordnade köordningen till julbordet. När alla ätit, pratat och umgåtts
med varandra var det dags att duka av och ta undan matbordet för att
kunna göra plats för dansen. Den populära orkestern Billys spelade härlig
dansmusik, som man både kunde dansa och prata till. Stämningen blev
hög och det var fullt ös på dansgolvet. Det gick åt massor av vattenkaraffer
under kvällen!
I pausen serverades kaffe med pepparkaka och lottdragning av kvällens
lotteri företogs. Vinsterna var julkappar med olika hantverk från Stavreboa. Ett stort tack till damerna i köket, Anette Sjöström, Pernilla Sjöström,
Ulrika Jansson, Marie Lundberg och Inga-Mai Perälä, som ordnat denna
trevliga fest!
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Skogens dag i Sundsvall

D

Natur- och Friluftsmässan på Ängen vid Södra Berget

en 23 september 2007
genomfördes Skogens dag på
Ängen vid Södra berget.
Medverkande vid arrangemanget
var Skogsstyrelsen, Skogsällskapet
samt ideella föreningar inom natur,
miljö och friluftsliv. Ljustorp medverkade genom våra naturguider Lill
Wiklund och Kjell Rastberg.
Sockenföreningen deltog
Ljustorp arrangerade en attraktiv
monter med bra läge på utställningsområdet. Vi hade ett stort partytält
samt torgbord med informationsmaterial över Ljustorp Socken med alla
sevärdheter och äventyrsmiljöer.
Skogens dag lockade många besökare så vi naturguider hade fullt
upp under hela dagen. Bland besökarna märktes särskilt ungdomar

Naturguiden Kjell
Rastberg
med två
besökare
på skogsmässan vid
vår monter!
Text: Kjell Rastberg. Bild: Lill
Wiklund

som sökte äventyr som paddling
och spännande naturupplevelser
med vandring. Den andra kategorin
var äldre besökare som uttryckte
intresse för av lättillgängliga besöksmål för utflykter samt fiske, svamp
och bärplockning.

Tomtekväll i urskogen
Kvällen när tomten kom till Bredsjön

L

ördagen den 1/12 så lyste
marschallerna upp vägen för mig
och besökare till byalokalen i
Bredsjön, julstakar och juleljus
gav en värmande julstämning.
Jag hade en tung promenad fram
till byn med min julklappssäck i den
djupa snön som fallit ovanligt tidigt
denna vinter. Efter att jag passerat
julgranen och gått uppför backen
mot lokalen så var det väldigt skönt
att få komma inomhus och få värma
sig vid brasan, få lite glögg och pepparkakor i trevligt sällskap. Såklart
fanns det även i denna by många
snälla barn och de fick sig alla
en tidig julklapp. Efter detta korta
välbehövliga stopp så vandrade jag
vidare i kvällen med ännu ett minne
av både barns och vuxnas julglädje.
/Tomten
Med hopp om att alla vuxna och barn
haft en vilsam och värmande jul i
både kropp och själ!
Material & bild
Victoria Rosengren
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Ljustorp överraskade
Vi kunde konstatera att besökarna
var överraskade över den rika och
intressanta naturen i Ljustorp på
så kort avstånd från Sundsvall. Det
bådar gott för Ljustorp som bostadsort med livskvalitet.

Familjenotiser
Ett varmt tack
till alla som stöttat oss
på olika sätt i sorgen
efter Christer.
Vivianne
Fredrik, Jimmy och Maria

Grattis!
Lennart Tjärnberg på
70 årsdagen den 30
januari
Tina med familj

Grattis!
William Tjärnberg på 13
årsdagen den 5 februari
Mamma och Pappa

Grattis!
Marie Söderström på
14 årsdagen
Mamma, Hans och Carl

Största sorteringen på
fiske och cykel i norrland.

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
13

Ljustorps minnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet.
Bild nr 10493
Bilden visar Ljustorps första skolbyggnad, som byggdes i enlighet
med folkskolelagen från år 1842.

Lagen föreskrev att folkskoleverksamheten skulle vara igång inom
5 år och det klarade man nästan
i Ljustorp. I november 1847 var
skolan klar och 1848 var det första

hela verksamhetsåret. Starten gick
trögt, då bara hälften av barnen
i skolåldern skrev in sig och av
dem var det bara hälften som fullföljde det första året. Det var till att
börja med bara
en lärare och han
hade sin bostad i
skolan.
Bilden är troligen tagen i slutet
av
1800-talet.
Huset
saknar
entrétak,
som
finns
på
ett
vykort som är
taget
mellan
1905 och 1909.
Efter ca 60 år,
1911, var det
dags att bygga
ett nytt skolhus
och ovanstående
hus fick då också
bli bostad åt fattiga i kommunen.

Bild nr 11296
En del historia får man söka bland
stenar och gamla kort en del finns
där mitt ibland oss fast vi kanske
inte alltid ser den. Så är det med
14

Riibodarnas Missionshus som ligger
i byn Rii fast inom Ljustorps gränser. Det är ingen genomfartsväg
förbi huset utan man får åka vägen
mot Aspen från Lögdö för att hitta

fram till det välhållna huset. Missionsförbundet byggde huset för
sina sammankomster men sen har
det byggts till för att rymma såväl
skola som lärarbostad.

Utkörning

Byggbutiken
i Timrå

Pellets 6 & 8 mm
Bra priser.
MARTINS SERVICE
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR

070-673 06 09

Nya öppettider
Mån—Fre 07-17
Lör-Sön
Stängt

Terminalvägen 6
861 36 Timrå
Tel: 060-571050
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nedtrappning och år 2000 tog
sonen Leif Nygren över.
År 1953 föddes det första barnet,
Britt som ej fick fortsätta livet.
1955 kom Leif, 1957 Siv, 1961 tvillingarna Britt och Per och 1968
Mats. Av den skaran har det blivit
femton barnbarn och tre barnbarnsbarn. Så mormor och farmor
är omgiven av ättlingar och barn,
eftersom dessa har sina bostäder i
Fuske och däromkring.

Ljustorpsprofil 14
Rubina Nygren, f. 271001

Strax efter nyår blev Fuske min
destination, närmare bestämt till
Rubina (född Söderlund) som är en
genuin Ljustorpskvinna. Hon är
uppväxt i Björkom med Ingeborg
och Gottfrid Söderlund som föräldrar. Där växte hon upp med syskonen Elsa, Elna och Gilbert, varav
Elna finns kvar i livet boende på
Haga i Sundsvall.
Jordbruksmiljön har varit en röd
tråd i Rubinas tillvaro. Föräldrarna
idkade jordbruk och sedermera
fortsatte hon i den traditionen tillsammans med maken Martin. Dels
i Björkom, dels ett arrende i Edsta
som varade i 8,5 år och så småningom köpte familjen jordbruket
i Fuske år 1963.
Skolan i Mellberg blev 6 årig, därefter skolkök hos ”Kvarnströms på
Hammarn” där grunden lades för
Rubinas färdigheter i matlagning,
byk, bakning och städning. Vid
”examen” fick mammorna delta i
barnens egentillagade middag.

Rubina minns vintern 1939 som
oerhört kylig och istället för att gå
till skolan blev det nerbäddning i
släde, och hästskjuts till skolan.
Skolagan är också ett minne hon
helst glömmer. Hon kommer ihåg
lärarnamnen Brundell, Wikner och
Rödin som krävde disciplinerade
barn i skolan.
Vi förflyttar oss fram till 1948,
då kom kärleken in i bilden. Då
träffade Rubina Martin, tillika
jordbruksinriktad, från grannbyn
Lövberg. Som tidigare nämnts
köptes jordbruket i Fuske 1963
och efterhand utökades det såväl i
areal som i djurbesättning. Det var
som mest 54 mjölkkor som inrymdes i ladugården, samt ungdjur.
Nya EU bestämmelser avgjorde en

Rubina blev änka 2003, Martin
avled tyvärr efter en kortare
sjukdomsperiod. Ljustorps Baptistförsamling, där alla familjemedlemmar är aktiva, är ofta
samlingspunkten. Där träffas man
tillsammans med övriga ca 40 medlemmar.
I övrigt går vardagen vidare med
bakning, sömnad mm och service
till barnen på olika sätt. I en ombonad miljö med den utsökt vackra
julgranen i fokus avslutas samtalet med Rubina. Det trivsamma
bondköket och en lugn och harmonisk kvinna får symbolisera intervjun som härmed har presenterats
i profilform.

Torsten Byström

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
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Bilder från verksamheten i Ljustorp

Kalender:
27/1 kl. 11:00 Söndagsgudstjänst
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
Kyrkkaffe i församlingshemmet
3/2 kl. 18:00 Söndagsgudstjänst
Thord Hägglund, musikanter
17/2 kl. 10:00 Andakt vid starten av Classic Ski i Bredsjön
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
20/2 kl. 19:00 Musikalafton i f-hemmet med
Lutherhjälpsinsamling
Pastoratets präster och kantorer
24/2 kl. 11:00 Familjegudstjänst med sång av barnkören
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
27/2 kl. 12:00 Mitt på dagen med lunch i församlingshemmet
Thord Hägglund
2/3 kl. 18:00 Söndagsmässa
Peter Persman, Agneta Granlöf
12/3 kl. 19:00 Paketauktion i församlingshemmet
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko- och
hembygdskör
16/3 kl. 11:00 Högmässa
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson
KKF inbjuder till kyrkkaffe i församlingshemmet
19/3 kl.12:00 Mitt på dagen med lunch i församlingshemmet
Thord Hägglund
21/3 kl. 11:00 Långfredagsgudstjänst
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko- och hembygdskör
23/3 kl. 11:00 Påskdagsmässa
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Ljustorps kyrko- och hembygdskör
24/3 kl. 15:00 Gudstjänst i Riibodarna
Maria Ålander, Cecilia Nilsson
30/3 kl. 18:00 Gudstjänst
Peter Persman, Agneta Granlöf
Med reservation för ändringar.
Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

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

Pastorsexp. Bäckgatan i Söråker
Telefontid: Månd - fred 10.00-12-00 Tel. 060-408 20
kh Peter Persman 060-408 21, 070 - 3138762
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljustorp

Ideella medarbetare sökes!
Vi är glada över att ha en livaktig och välbesökt verksamhet för alla åldrar i församlingen.
Den bedrivs med väldigt lite anställd personal.
Till exempel är det ideella medarbetare som
kokar kaffe, serverar och diskar vid kyrkkaffen, Mitt på dagen träffar och cafékvällar.
Även kyrkvärdar och körsångare är ideella. Vi
är beroende av goda ideella krafter för att kunna hålla den verksamheten vid liv och utveckla
den. Nu behöver vi nya ideella medarbetare.
Det kan t ex handla om att servera vid samlingar, att fotografera och skriva om vad som
händer i församlingen, att komma med förslag
till programpunkter för samlingar för vuxna.
Välkommen att ta kontakt med Freja Tjärnberg
824 05, eller Peter Persman, 408 21.
E-post: hassjo.pastorat@svenskakyrkan.se
Du behövs!
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2,5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1 tsk salt
1 dl vatten el mjölk
1 klick smör

Ås-Lagfors byalag

Den 3: e december infann sig
11 trogna byalagsmedlemmar
i vår möteslokal, missionskyrkan. Eftersom adventsträffen ej
är betungande snarare en ”mysträff”, ser vi gärna en bättre
anslutning härnäst.

Pinnbröd

Blanda alla ingredienser, knåda
degen samt forma degen runt en
pinne och grädda över glödbädd.
Degen kan även bakas ut till tunna
runda kakor hemmavid. Grädda på
svag värme i tjockbottnad mjölad

I den lilla kretsens närvaro diskuterades om smärre underhåll
som tarvas vid bagarstugan
och dess omgivning. Buskröjning har tidigare avklarats och
pågår kontinuerligt, ny kamin
bör införskaffas och grillplatsen skall ses över.

stekpanna. Vänd efter en stund.
Perfekt utflyktsmat och mys uti
naturen i Ljustorpstrakten.
Provgräddat av Naturguiderna
i Mjällådalen

Brasan på nyårsafton tänder
vi som vanligt trots fyrverkerimästare Sjögrens frånvaro togs
beslut att köpa in lite raketer
till firandet. Fika med mackor
och pepparkakor avslutade träffen.
Styrelsen via Totte

Mjällådalens byalag
Styrelsen önskar alla medlemmar en god fortsättning på 2008
och ser fram till en solig och
aktiv vår.

18.00 på Bygdegården i
Ljustorp. Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Under mötet serveras kaffe med smörgås.

beredskap. Bengt Gustavsson
från Timrå Cicilförsvas förening
belyser situationer som brand,
katastrof, ras och elavbrott.

Ordinarie årsmöte hålls söndagen den 24 februari klockan

Efter årsmötet får vi lyssna
till ett föredrag om personlig

Mjällådalens Byalag

Bredsjöns byalag
Med sorg mottog vi besked
om att vår tidigare ordförande
Håkan Josephsson hastigt avlidit av sjukdom den 23/12, vi
tänker på hans nära och kära.
Årets adventsfika lördagen den
1/12 och tändning av granen
var en välbesökt och mysig
tillställning, se tomtens reportage sid 12 och bild här intill.
Ett stort tack till Millberg som
i år skänkt den fina adventsgranen.

hemsida: http://www.ljustorp.se/bredsjon/
Byalagets styrelse kommer att
kalla till årsmöte för 2007 inom
kort.

Styrelsen 2007 genom Victoria

För frågor samt bokning av ex
byalagets bastuudde vänligen
kontakta Kent Berg på mobil
070-218 80 69. Besök gärna
vår hemsida: www.ljustorp.se/
bredsjon/.
Sist men inte minst vill vi
alla hälsa ännu en nynflyttade
familj hjärtligt välkommen till
Bredsjöbygden

Maits garnhörna
Stick- och virkgarner
Tillbehör
Stickade mössor mm
Du hittar mig på Humlans slöjd
För frågor ring 070-216 11 56
18

Kjell Rastberg Ordförande

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

Baptistförsamlingen

Den som vågar satsa har också chans
att vinna
Jag tillhör dem som aldrig eller nästan aldrig köper
lotter eller satsar på spel i olika former. Ibland kan jag
tänka att jag ändå gör en vinst eftersom jag sparar de
pengar som annars skulle gå åt till insatsen. Men detta
resonemang stämmer bara under förutsättning att jag
aldrig skulle vinna något på det jag satsar. Om jag däremot skulle lyckas med att få in några vinster skulle
bilden se annorlunda ut.
Men nu är det så att eftersom jag inte satsar något har
jag heller ingen chans att vinna. Jag får förvisso behålla
det jag har men får aldrig veta om det finns dolda skatter som är avsedda för mig och som väntar på att bli
upptäckta. Så här kan det vara på flera områden i livet.
Om vi bara vågar satsa, ta ett steg och lämna det trygga
hörnet har vi också chans att vinna eller upptäcka saker
som vi annars går miste om.
Livet är inget lotteri men Gud har på ett sätt gett oss
vinst varje gång genom tron på sin son Jesus Kristus. Vi
har alla fått en vinstlott som har våra namn skrivet över
sig. Jesus pratar vid ett tillfälle med lärjungarna om att
vinna sitt liv: ”Den som vill bevara sitt liv skall mista
det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall
vinna det” (Matt 16:25)
Jesus säger att när vi satsar på honom kommer vi att
upptäcka att det verkligen finns dolda skatter som är
reserverade just för dig och mig. Vi får upptäcka att
livet bjuder oss vinster vi inte hade väntat oss. Vågar du
satsa och lösa in vinstlotten som har ditt namn skrivet
över sig?
Välkommen att besöka eller kontakta oss

Kalender
27 jan
8 feb
10 feb
15 feb
16 feb

14.00 Gudstjänst. Pred.Lena Liljemark. ML Tomas Lindberg
20.00 W - ungdomssamling
11.00 Gudstjänst, nattvard. Pred. Tomas Lindberg. ML Britt Grothage
20.00 W - ungdomssamling
10.00 Elimkyrkan, Sundsvall. Kurs i Gåvornas 3 färger.
Kontakta Tomas Lindberg 070-621 96 21 för anmälan
17 feb 17.30 Bön
22 feb 20.00 W - ungdomssamling
29 feb 20.00 W - ungdomssamling
2 - 7 mars
Sportlovsläger i Åre för ungdomar
Se info nedan och på webben
14 mar 20.00 W - ungdomssamling
16 mar 13.00 Skotergudstjänst vid Skinnenstugan
28 mar 20.00 W - ungdomssamling

”Åre Adventure”
Är du ung och född 1994 eller tidigare och tycker om att ha kul och
få nya kompisar? Då måste du bara
hänga med på vårt sportlovsläger!
Den 2-7 mars går lägret av stapeln i
de underbara jämtländska fjällen. Vi
kommer att bo tillsammans på en
gård i Undersåker, en liten by belägen utanför Åre. Fullt ös i lössnö
och pist på dagarna, och på kvällarna dricker vi varm choklad, fikar
och vrider oss i skratt till någon
rolig lek.

Skotergudstjänst
16 mars klockan 13.00
Avfärd med skoter till Skinnen
från Gullängen gård i Fuske 12.00.
Medtag eget fika och grillkorv, eld
för korvgrillning finns!
För icke skoterburna kan man köra
bil till Skinnens parkering via Lagfors, Rundbacken och promenera
fram på isen eller bli hämtad av våra
”taxiskotrar”.

Mer information
http://www.ljustorp.se/betel/are/

Tomas Lindberg

Alla är varmt välkomna att delta på våra arrangemang!
Ljustorps Baptistförsamling
Edsta 104, 861 93 Ljustorp
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44
Pastor: Tomas Lindberg: 070-621 96 21

PG 269356-2 BG 5355-1123

www.ljustorp.se/betel
e-post: betel@ljustorp.se
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Biblioteket

Telefon 070-191 65 10
Öppet
Måndag & Onsdag
17.00-19.00
Boktipps nr. 1

Boktipps nr. 2

Författare: Sten Johansson
Titel: ” Mörka moln och ljusa skyar
över Kebbeland ”
De älskade böckerna om Kebbe
utspelas i den ångermanländska
skogs- och jordbruksbygden i en
tidsepok från 1890-talet och
framåt. Det är folklivsskildring
när den är som bäst; genom historier med humor, hjärta och spänning får vi en inblick i livet förr
och kan följa Kebbe Filur och människorna omkring honom genom
livets med- och motgångar.
Årets Kebbebok är seriens mest
spännande hittills. Den rymmer
allt; födelse – liv – död. Dramatiken står tät i boken.

Boktipps nr. 3

Författare: Tamara McKinley
Titel: ” Landet bortom haven”

Författare: Judith Lennox
Titel: ” Ödets vägar ”

Susan är bara 16 år, men hon
har redan funnit kärleken. Att
hon är fiskardotter och Jonathan
Cadwallder adelsman hindrar inte
deras planer.

Året är 1914. Bess Ravenhart är
ung, vacker och gift med en man
hon älskar. Tillsammans bor de i
den brittiska kronkolonin Indien.
Deras liv tillsammans får ett tragiskt slut då maken omkommer
i en ridolycka. Bess måste återvända till England och lämnar
tillfälligt sonen Frazer hos sin
svärmor. Då Bess vill ha tillbaka
sin son har dock svärmoderna
inga planer på att släppa honom.
Det kommer att gå tjugo år innan
Bess får se sin son igen.

Jonathan åker iväg på en forskningsresa till Australien och
Susan lovar att vänta på honom
hemma. När Jonathan äntligen
återvänder är Susan redan gift.
Ödet tycks ha skilt dem åt, till
en dag då de möts igen i ett land
bortom haven...
I boken sammanflätas tre olika
människoöden till en rik och fängslande läsning.

En romantisk och dramatisk
familjeroman om kärlek, saknad,
girighet och längtan.

Välkomna till Biblioteket i Ljustorpsskolan, hälsningar Vivianne
Ur Odôgdern som utkom
1985 av NilsEric Sjödin
”Vi sätter in den här
dikten med anledning av
skolans 50 års jubileum”

”Skola”
På skola
hadd vi kållvatt´n
ti´n kopparcistern
hävä fönstre´,
pottaska
å´n hop i sten
å grus
ti e glässkåp
på väggen
å´n Nils Holgersson
ti skåpe
längst bak.
Kamin
å lärarinna
sto mitt på
västerväggen.
Ibland feck vi samles
rônt ôrgel´n
å lärarinna
öppn´ kämmardöra
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Odôgdern

å skruva på radion
som sto på pelargonborle.

Då kônne vi fo höre
´n Sten Bergman
akedär om kannibala
ne i södra värd´n
Dom åt folke,
tyss jäg minnes
han sa,
men sjålv
hadd´n klara säg
fast han hadd väre vä
på kalasa deres.
Då vi feck si
e kort tå´n
häri Nya Norrland
försto vi
ä dänn kannibala
att dom int´ hågas
´N lit´n tör
å mager´n skelk
va fäll int´na
å äta.

”Hembygdsdikter på
dialekt ”

Han hadd no bärä
sättes ti tännern.

sä jäntern skull bli rö
oppi yga.

Tri klassa va vi
ti samma rôm.
Då femteklass´n
hadd geografi
skull tredjklassara
sitt å räkn för säg
sjålv
å förstklassara
skull ävles å skrive.

Då´n Bruno
gjorl ä dänne
å hadd glömt bort
att han hadd stängt in
´n gitting häri bänken
på rast´n
flög en opp
å vråla utöver säg
å sen vart ä slut
på å dänn illjarstaga.

Men dä vart nog
sä dom å
såt å tjuvlärd säg
Höganäs, Hälsingborg,
Hässleholm
å tôcke.
Om int´ dom såt
å langleddes,
gäspe,
bröt å penna
häll stôppe in
lillpinken
inônner bänklocke

Lärarinna
vart int´na gla,
men ännars va a bra
på å lär ut
å sånnarn.
Sä Höganäs
å ä dänne
sitt som berge
än idag.
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 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

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

Hässja
-berättelser

från en trakt
En berättarföreställning med
Friteatern:
Skådespelaren Mats Nolemo och
musikern Peter Danielsson
Tisdag den 5/2 kl 19 på
Bygdegården
Entré:120 kr Ungdom/stud 60 kr
Bilj: Ulla-Britt 82240 eller
Margareta 83053
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Babyboom i Ljustorp
Minst 14 nyfödda 2007

Från vänster: Leo Berg, Victoria Rosengren med Wille, Ulrika Sjöström med Albin, Sara Forsberg med Nellie, Gabriella Rovik
med Ängla Alava, Jenny Olsson med Jonas, Madeleine Andersson med Nova, Ann-Helene Thyberg med Annimon och Sienna

B

arnen är vår framtid, heter
det som bekant. I så fall ser framtiden för Ljustorp ljus ut just
nu, efter fjolårets babyboom i
bygden.
Under 2007 föddes åtminstone 14
barn i Ljustorp, förmodligen fler.
Därmed blev fjolåret ett av de bästa
sedan 1995, endast överträffat av
barnkullarna 2001 (16 barn) och
2003 (20 barn). Det innebär att 2007
års barn kan bilda en egen skolklass
- dessutom i full jämställdhet eftersom det är lika många flickor som
pojkar.
Uppåtgående trend
Ännu roligare är att noteringen förstärker en uppåtgående trend. Från
20 barn toppåret 2003, sjönk siffran

till 14 barn 2004 och 5 barn 2005.
2006 vände det uppåt igen, då föddes
11 barn, redan det en fin siffra. Men
den slogs redan efter 9 månader (!)
i fjol. Siffrorna för helåret 2007 är
ännu inte klara, men vi vet redan nu
att de blir bättre än 2006. Frågan är
bara hur bra.
I väntan på den officiella statistiken
har Ljustorpsbladet gjort en egen
- högst ovetenskaplig - undersökning. Vi gick helt enkelt igenom
alla bilder på nyfödda, som publicerats i Sundsvalls Tidning. Och vi
hittade en imponerande lista över
nya Ljustorps-bor, med födelsedatum och föräldrar. Med tanke på att
det är en viss fördröjning, mellan
själva födseln och publiceringen,
kan det fortfarande finnas opublicerade telningar som föddes i Ljustorp
under 2007.
Nyinflyttade tillkommer
Enligt Timrå kommun ska det dessutom finnas två nyfödda under första
kvartalet 2007, vi hittade bara en.
Därtill kommer nyfödda som flyttat
hit med sina föräldrar under året.
Det verkliga antalet nyfödda kan
alltså vara ännu större än de 14 vi
hann räkna in till tryckningen av
detta nummer. Det finns uppgifter
som pekar på att det skulle kunna
vara så många som 17 stycken. Vi
får återkomma.

Varje nål är en nyfödd i Ljustorp 2007,
de blev så många att BVC i Söråker inte
hunnit med att uppdatera kartan.
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Ljustorps framtid ser onekligen ljus ut!
Text och bild karta: Tommy Klaar

Barn födda under 2007
Ronja (20/2) Eva Nordin, Robert
Forsberg
Jonas (30/5) Jenny
Christer Nilsson

Olsson,

Sienna (14/6) Ann-Helene Thyberg, Simon Westerlund
Wille (18/6) Victoria Rosengren,
Kent Berg
Ängla (5/7) Gabriella Rovik, Rickard Alava
Albin (14/7) Ulrika Jansson,
Bengt-Erik Sjöström
Alice (9/8) Annelie och Stefan
Pettersson
Molly (10/8) Marlene Lindström,
Curt-Göran Svedin
Nellie (19/9) Sara Forsberg, Kristoffer Öberg
Bernard (22/9) Ida Lindström,
Robert Edén
Theodor (31/10) Lena Dahlin,
Tommy Klaar
Nova (22/11) Madeleine Andersson, Johan Thunfors
Emilia (29/11)
U l r i k a
Mattsson, Glenn Löjdqvist
Eddie (4/12) Veronica Elfving,
Mathias Sjöström

VINTER REA
50% PÅ NÄSTAN
HELA SORTIMENTET
TOM 11/2

Den personliga butiken
Öppettider:

Rea 50%
på nästan allt
Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

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

vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47
Tel & Fax 58 07 80

Välkommen

Välkommen!

Nära till fri parkering!

Öppet:
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Luciafirande på Ljustorps dagis
Juletid är barnens högtid och vi vuxna kan bara njuta...

D

e stora barnen firar Lucia
i kyrkan och de små firar sin
Lucia på dagis i Ljustorp.
Klockan 3 var föräldrarna inbjudna
till dagis för att deltaga i sina barns
Luciafirande. Lokalerna är moderna
och trevliga men att ordna ett helt
Luciatåg för alla föräldrar inomhus
det klarar man inte så man får vara
delvis utomhus. Alla föräldrar samlades i god tid utomhus medan man
kunde kika in genom fönstren och
se hur personalen höll på att klä
alla barnen i sina Lucia utstyrslar.
Så kom då barnen och tillsammans
med personalen sjöng barnen Lucia
sånger. Det blev en tablå där de
minsta barnen sattes längs fram mot
föräldrarna och de lite större fick stå
bakom allt medan sången fortsätte
och de utsättes för ett blixtregn fullt
värdigt internationella celebriteter
och storstjärnor.
Vägg av fotoblixtar
Bilden till höger visar vad barnen
såg. Föräldrar och syskon med kameror i mest varje hand i en tät mur
och inte en enda ser ut som Lucia.
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Inte undra på att barnen ser lite frågande ut.
Lussebullar och saft
När allt var färdigfotograferat och
kylan sakta började märkas var det
dags att dra sig inåt och få njuta
av lite kaffe, lussebullar och peppar-

kakor. Stolar och bord räckte förstås inte för invasionen utan det
blev som en trivsam picknick ute
i de olika lekutrymmena. Även de
minsta fick smaka av luciadelikatesserna men det är inte så lätt att ta
in allt första gången det sker.
Text och bild: Olof Ulander

Föräldrarna framför sina småttingar, ivrigt fotande och filmande

Hökarvägen 16

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

Servar och reparerar
Alla märken
Reservdelar

Motiv: Vacker gammal granskog i Edsåker.
Fotograf: Erik Håkansson

Primaskog
erbjuder
Slutavverkning och gallring
Markberedning,
plantering & röjning
Rådgivning

MATJORD
KRANBILS-

E-post:
erik.hakansson@primaskog.se
www.primaskog.se
tel. 070-349 51 38

TRANSPORTER
SANNA GRUS

Öppom 124, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-820 35 eller
070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Inbrottsförsök
I december genomfördes ett
inbrottsförsök
på
Ljustorps
Handel. Någon försökte ta sig
in via bakdörren på lastbryggan,
men inbrottslarmet tjöt och förövarna blev bortskrämda.

Julfest på Bygdegården
Gammal barnfest lockar rekordmånga vuxna

- Tur var väl det, säger Jörgen
Härén, en av affärsinnehavarna.
(Källa ST & Ljustorps Handel)

Garageinbrott
I december var det också ett
garageinbrott i Tunbodarna efter
väg 331. Tjuvarna tog sig in i
garaget och stal en motorsåg,
verktyg och fiskeutrustning.
(Källa ST)

12 000 till Ljustorp!
Hembygdsföreningen i Ljustorp
får 12 000 kronor av Kultur- och
teknik nämnden i Timrå. Pengarna skall bl a användas till att
ersätta det 30 år gamla spåntaket på härbret med ett plåttak.
(Källa ST)

Linnelärjunge med
anknytning till
Ljustorp
Det finns många framstående
vetenskapsmän med anknytning till Västernorrland. Om
det berättade amatörforskare
Solveig Nordin Zamano som
besökte Härnösand och berättade om vad hon fått fram.
Pehr Löfling från Lövberg
Pehr Löfling som var en av
Linnes lärjungar hade anknytning till Västernorrland. Hans
mor kom från Härnösand och
hans far kom från Lövberg i
Ljustorp. Han föddes dock i
Tolvfors i Gästrikland.
Dog under expedition
Liksom många av Linnés lärjungar dog Pehr Löfling under
en av sina expeditioner. Han var
en av Linnés bästa elever och
hans läromästare sörjde honom
djupt. Löfling reste till Spanien
och till Sydamerika och dog bara
27 år gammal.
(Källa: allehanda.se & svt.se)
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D

en 6 januari var det dags för
Centerkvinnornas trevliga årliga
barnfest som både avslutar och
firar ut julen i Ljustorp.
I år hölls festen för 61: a gången och
2008s upplaga lockade 65 vuxna och
45 barn. - Antalet barn är ungefär
som vanligt medan antalet vuxna är
nästan 50 % fler än förra året, berättar föreningens ordförande Ulla-Britt
Ulander.
Dans populär programpunkt
Första programpunkt för dagen var
en saga för barnen och det var Birgit
Edén, som samlade de små omkring
sig. Snart därefter var dansen igång

och det var ingen tvekan om att
det var en populär, kanske den mest
omtyckta programpunkten. Husbandet Lövbergarna medverkade generöst
även detta år och ledde genom Leif
Edström dansen så att alla lockades
med
En påse till varje barn
Slutligen kom då äntligen tomten, som
en yrvind kom han och ryckte med
sig barnen. Snart stannade tomten
dansen och visade vad han har i
säcken: en påse var till alla barnen.
Som en yrvind kom tomten, som en
yrvind ledde han dansen och plötsligt
klockan 15 försvann han lika snabbt
som han kom och festen var slut.
Text och bild: Olof Ulander

Vår egen presentbutik på Humlegården
i centrala Ljustorp
Souvenirer
Vi har ett eget hörn för våra Ljustorps souvenirer som
Ljustorpsvasen med ljuslykta, ljustake med ljustorpsdräkt, ljustorpslöparen, kökshandduk och grytlapp med
bomärken från Ljustorp mm

Gåbort
presenter
under 100:”Ge bort burk”,
sylt, saft, honung,
marschallhållare,
ljus,
grytlappar,
tavlor, små dukar,
keramik, hemgjord
tvål, prydnadssaker
och smide mm

Garner
Hos oss kan du alltid köpa garner, mönster och tillbehör till lågt pris.Vi har ull, bomull och olika blandningar.
Har du frågor ring Mait Härén på 070-216 11 56

Öppettider
Lör - sön 11-15
och ons 17-19
Övrig tid jour: ring Mait 070-216 11 56,
Lena 073-822 41 57, Birgit 070-334 22 11

Stickcafé: den 27 jan, 24

feb och 30 mars klockan 19-21.
Avgift 25 :-inkl fika
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Bredbandsprojekt avslutat
L

Fiberbredband Projekt Ljustorp 2007

justorps stora bredbandsprojekt har nått sitt slut och projektet
har haft sin avslutningsbaluns.
Nu tar vi ner skylten. Detta uttryck
förknippas ofta med sorg och vemod.
När vi tar ner Servanet-skylten vid
upplagsplatsen efter Prästsvedjevägen så är det med glädje och stolthet.
Okey, vemod känns väl också.

Avslutningsmiddag
Projektet avslutades med något som vi
kallade för ”Information med Jultallrik”. Tack vare sponsring och ett gäng
duktiga festfixare med Niclas Andersson i spetsen, så kunde vi bjuda alla
nyblivna fiber-bred-bandare med respektive. Det blev en välbesökt, och
i många fall, välförtjänt tillställning.
Det är många som slitit lite ont i
projektet. Servanet representerades
av Erika, Bengt Forslund och Mats
Olsson. Vi började med en tips-promenad. Rätta svar och vinnare redo-

visas nedan. Efter samling med glögg
så informerade Servanet om det
senaste inom nätavtal och tjänster.
Som hjälp användes den nya Internettjänst som Bygdegårdsföreningen
köper. Med fiber (naturligtvis) och 100
Mbit/s under den första provmånaden
så blev den ett förstklassigt hjälpmedel. Tommy Klaar visade en Ljustorps-

blogg. Efter detta var det dags för mat
och dryck. Prisutdelning för tipspromenaden och genomgång av de frågor
som kommit upp under måltiden.
En av frågorna förblev obesvarad och
ska drivas vidare av brunnsgruppen.
Men det är vad som återstår av projektet och detta är förmodligen den sista
rapporten, så Brunnsgruppen passar
på att tacka för sig!
Tips-tolvan
Bäst med 10 rätt blev Erland Nordström. Tävlingssekretariatet chokades
under kvällen så prisutdelning skedde
med specialregler. Erland fick därför
inget pris. Han får ett stort supergrattis nu istället.
Text och bild: Torbjörn Carlsson

Projektledare: Torbjörn Carlsson

Sockenföreningen vill tacka Torbjörn
Carlsson , alla i Brunnsgruppen och
alla andra aktiva för allt arbete som ni
gjort i projektet. Ljustorp är ett snäpp
modernare idag tack vare er insats.

Freja trycker upp historisk bok
Ljustorps pastorats kyrkliga historia från 1896 i nytryckning

F

reja Tjärnberg har låtit
nytrycka upp 25 exemplar av ett
litet häfte som heter ”Ljustorps
pastorats kyrkliga historia” från
1898. Häftet har haft en strykande åtgång och kommer att
tryckas upp i ny upplaga.

Freja Tjärnberg som också är ordförande i Ljustorps kyrkoråd berättar
att hon fick höra talas om skriften av
den föregående komministern
Benny Runsten som hade hittat
den i bokhyllan på pastorsexpeditionen.
Boken behövs idag
- Jag blev jätteintresserad,
berättar Freja. Jag kände att
jag vill äga ett exemplar av
boken själv och trodde att det
skulle finnas fler som kände
likadant. Dessutom borde det
finnas intresse både hos församlingarna och i byarna i bygden
att få det historiska perspektivet. Kyrkan hade ju en oerhört
stor betydelse i människors liv
förr i tiden och boken blir därför
ett unikt tidsdokument. Jag var
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ganska säker på att det fortfarande
skulle finnas en efterfrågan berättar Freja engagerat.
När Freja hittat boken tog hon därför
med sig det lilla slitna häftet till
”Tryckeribolaget” i Birsta. Där bad
hon att få veta om boken gick att
trycka upp och vad det i så fall skulle
kosta. Det visade sig att priset blev
ca 6000 kronor för att trycka boken
i 25 exemplar och Freja bestämde

sig då för att gå vidare med projektet. Utpriset sattes till 225 kronor
och boken sålde slut på nolltid. Freja
berättar att hon idag tar upp beställningar och kommer att göra en ny
beställning av boken så småningom.
Intresserade kan kontakta Freja på
telefon 060-824 05.
Boken som skrevs av Jakob Albin
Hammargren omfattar Ljustorp,
Hässjö, Tynderö, Lögdö och Lagfors
församlingar. Den berättar,
förutom om församlingarnas
historia, om enskilda händelser som varit viktiga för
bygden. Förutom församlingens eget material refereras
också till domstolsprotokoll
och annat.
Utdrag ur boken
”Under den tidpunkt, med
hvilken vi nu äro sysselsatta, var det en allmogeman
i Edsta by i Ljustorp, som
i hela socknen spred skräck
och fasa genom sitt vilda,
obändliga lynne. Hans namn
var Matts Larsson.”
Text & bild: Lena Liljemark

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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Skolans historia

160 år med folkskola och 50 år med centralskola i Ljustorp

I

är också intressant att av de barn
som skrevs in så var det 18 pojkar
som på heltid fullföljde studierna och
17 flickor, dvs i runda tal så var
det en fjärdedel av alla barn som
fullföljde dessa två första terminer.
Samma år bodde det 1 526 personer i
hela Ljustorp.

År 1842 beslöts i riksdagen om en
allmän folkskola i riket. Det var ett
beslut som det stod stark strid om,
även efter det att beslutet var taget.
Det blev kyrkan som fick huvudansvar för att starta folkskolan och driva
den. Lagen föreskrev att en allmän
folkskola skulle startas inom 5 år
efter beslutet, vilket Ljustorp knappt
klarade. I november 1847 stod en ny
skolbyggnad klar och ett första läsår
kunde börja. Se månadens bild på
annan plats i tidningen.

Fler skolor i Ljustorp
År 1863 anställer man ytterligare en
lärare med ansvar för en ambulerande
skola, som startar sin verksamhet
i Lagfors. År 1878 tar skolstyrelsen
beslut att bygga en skola i Ås och
den följs sedan av skolor i Slättmon,
Bredsjön, Mjällå, Slätt/Åsäng, Riibodarna, Edsåker och Stora Roten.

samband
med
skolavslutningen inför jullovet firade skolan
i Ljustorp 50-års jubileum med
centralskolan i Mellberg, men
man skulle också lika gärna
kunnat fira 160 år med folkskola
i Ljustorp.

Första skoltiden
Kyrkoherden, som enligt den nya
lagen också var skolchef, hette
Esbjörn Bergman och hade tidigare
varit läroverkslärare och rektor, vilket
var mycket lämpligt. Ljustorp kom
igång snabbare än t ex Hässjö och
Tynderö socknar. Undervisningen
med en lärare startade vid 6 års ålder
och skulle vara klar vid 9 års ålder.
Första året var det 31 pojkar och 34
flickor som skrevs in i skolan, men det
var samtidigt 31 pojkar och 30 flickor
i rätt ålder, som inte alls skrevs in
i skolan. Skälen till detta kan ha
varit många, t ex att de behövdes som
arbetskraft hemma, att de inte hade
lämpliga kläder eller att avstånden
till skolan ansågs som orimliga. Det
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Bilden ovan är från Bredsjö skola ca
1920. Denna skola skänktes av JA
Enhörning Trävaru AB. Under åren
har ytterligare några donationer av
främst mark för skolbyggen gjorts.
Utöver dessa fasta skolor höll man
skola på många andra ställen i den
ambulerande skolans form, men runt
1920 upphörde man med ambulerande skolor. Alla elever i Ljustorp
kunde äntligen erbjudas en fulltidsskola. Befolkningen i Ljustorp hade
då vuxit till ca 2500 personer.
Mellbergs nya skola
Redan 1931 hade befolkningskulmen
passerat och skolan i Stora Roten
fick läggas ned. Sedan följde en successiv nedgång i befolkningsantalet
och 1956 satte man igång att bygga en
central skola för hela Ljustorp, vilket
medförde att alla andra skolor lades

ned. Mellbergsskolan som var klar
1957 blev mycket modern och
välutrustad. I Sundsvalls Tidning
beskrevs skolan 1957 så här: ”Skolbyggnaden innehåller förutom fem
klassrum, lärarrum och läkarmottagning, matsal och kök för skolbespisningen, handarbetssal, två slöjdsalar
(en för träslöjd och en för metallslöjd),
skolköksundervisningsrum med ett
särskilt hemvårdarinnerum, och till
sist naturkunnighetsrum…” Som alla
vet fick skolan 1988 också en stor fin
gymnastiksal.
Skolan i dagens Ljustorp
Skolan bär sin ålder med heder
och känns fortfarande fräsch för en
besökare. Arbetet i skolan har förändrats åtskilligt från den första tiden
med mycket religion, utantillläxor
och bänkar placerade i rader till
att idag innebära förståelse-inriktad
undervisning och arbete i grupper.
Sedan skolan byggdes har befolkningen halverats och det är bara
att gratulera skolledningen som
lyckats (med stöd av massiv folkopinion) klara anpassningen till dagens
mycket mindre elevunderlag. Skolan
är mycket viktig för bygden och
dagens Ljustorpsskola som sett 3
generationer Ljustorpare utbildats
kan säkert räkna med ytterligare 3
generationer till i framtiden.
För den som vill läsa mer om skolans utveckling och se bilder på
skolor, personal, ledning och elever se
www.ulander.com/ljustorp, Ljustorps
Hembygdsförenings hemsida.
Text Olof Ulander. Bild Hembygdsföreningen

En aning personligare
Begravningsbyrån med det personliga
engagemanget finns för Dig alla dagar.
Vi finns på kontoret vardagar kl 9-16 och
vi har jour kvällar och helger så Du når oss
även då, om du behöver hjälp vid ett dödsfall.
Välkommen önskar
Robert

Inger

Torbjörn

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
Med omtanke i minsta detalj!
______________________________________

Hässjö Begravningsbyrå
Köpmangatan 38 i Timrå
Tel. 060-400 63 gäller även kvällar och helger
www.agendabegravningsbyra.se
Av SBF auktoriserad begravningsbyrå

30 min massage för 200 kr
11.00, 11.50, 12.40
Vardagar - ring för bokning
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
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Aktiviteter i Ljustorp januari - mars
Januari
Lör 26 kl 9.00
Ledkörning skoterleder
Ansl från IP möjligt
Timrå Skoterklubb
Lör 26 kl 14.00
Medl möte Höstsol
Rättargården Lögdö
Lör 26
Familjedag
Klubbst
Gäddbäcksmyren
Widelake skoterklubb
Sön 27 kl 11.00
Gudstjänst
Lj Kyrka
Sön 27 kl 14.00
Gudstjänst
Betel
Sön 27 kl 19.00
Stickcafé
Humlans slöjd
Mån 28 kl 19.00
Årsmöte
Centerkvinnorna
Församlingshemmet

Februari
Sön 3 kl 18.00

Gudstjänst
Lj kyrka
Tis 5 kl 19.00
Teater ”Hässja”
Bygdegården
Sön 10 kl 11.00
Gudstjänst
Betel
Lör 16
Kul i Stavregropen
Timrå snöskoterklubb
Lör 16
Kvällstur till klubbst
Gäddbäcksmyren
Widelake skoterklubb
Sön 17 kl 10.00
Andakt
Bredsjön
Sön 17 kl 10.00
Medelpad Classic
Sön 17 kl 17.30
Bön
Betel
Tis 19 kl 13.00
Årsmöte PRO
Bygdegården
Ons 20 kl 18.30
Årsmöte Lj IF
Ljustorps IP

Ons 20 kl 19.00
Musikalafton
Församlingshemmet
Lj församling
Lör 23
Skoterträff på
Skälsjön
Widelake skoterklubb
Sön 24 kl 11.00
Familjegudstjänst
Lj Kyrka
Sön 24 kl 10.30
Skotertur för tjejer
se anslag affären
Sön 24 kl 18.00
Årsmöte
Mjällådalens byalag
Bygdegården
Sön 24 kl 19.00
Stickcafé
Humlans slöjd
Ons 27 kl 12.00
Mitt på dagen träff
Församlingshemmet

Mars
Lör 1 Stoppdatum Lj blad
Sön 2 kl 18.00
Söndagsmässa
Lj Kyrka
Ons 12 kl 19.00
Paketauktion
Församlingshemmet
Lj församling
Lör 15
Grillning i
klubbstugan
Gäddbäcksmyren
Widelake skoterklubb
Sön 16 kl 11.00
Högmässa
Lj Kyrka
Sön 16 kl 13.00
Skotergudstjänst
Skinnen
Baptistförsamlingen
Tid 18 kl 11.00-13.00
Konsument Timrå
Bygdekontoret
Ons 19 kl 12.00
Mitt på dagen träff
Församlingshemmet
Tors 20 kl 18.00-23.00
PRO´s Äggsexa
Bygdegården, obs anm
To 20/3
Getsemaneafton
Betel

Regelbunden
verksamhet
Mån kl 18.30-19.30
Skidskola
Skidspåret
Lj IF skidsektion
Tis kl 10-12
Öppet kyrkis
Församlingshemmet
Lj församling
Tor kl 18-19
Innebandy, barn
Gymnastiksalen
Fritidsgården
Tor kl 20.00
Viktgruppen
Bygdegården
Sockenföreningen
Fre kl 18-21
Fritidsgården
Ojämna v åk 1-6
Jämna v åk 6 - uppåt
Fre kl 20-22
W - ungdomssamling
Samling Betel
Batistförsamlingen
Sön kl 18.30
Poweryoga
Gymnastiksalen
Sockenföreningen

Skoltider
Sportlov: v 10
Påsklov: v 13

www.ljustorp.nu
Ny webbsida med bl a nyheter om Ljustorp
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Fre 21/3 kl 11.00
Långfredagsgudstjänst
Lj Kyrka
Sön 23 kl 11.00
Påskdagsmässa
Lj Kyrka
Mån 24 kl 15.00
Gudstjänst
Riibodarna
Lj Församling
Lör 29 - Sön 30
Utdelning Ljustorpsbl.
Sön 30 kl 18.00
Gudstjänst
Lj Kyrka
Sön 30 kl 19.00
Stickcafé
Humlans slöjd

Vill ni se era aktiviteter här?
ljustorpsbladet@ljustorp.se
För aktuell info se
www.ulander.com/ljustorp,
under aktiviteter

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
Ljustorps Taxi
Rotsjö gård
Idrottsplatsen

060-820 40
060-820 49
060-820 37
070-310 13 69
060-824 03
060-821 86
Bygdegården bokning
060-824 03
060-821 86
Bygdegården vaktm.
070-28 83 147
Bygdekontoret
060-824 13
Ljustorps brandkår
112
Bagarstuga Lagfors bokn. 060-810 50
Bagarstuga Stavre bokn. 060-830 67

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

060-821 47
060-401 65
060-821 47
070-312 84 23
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

Bergeforsens camping
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Humlans Slöjd
Lör-Sön 11-15, Ons 17-19
Biblioteket
Mån & Ons 17-19
Bygdekontoret
Ring och boka tid för möte
Kansli IP
Ring och boka tid för möte 060-821 86
Pastorexpedition Ljustorp
Ons 10-12
Övrig tid Pastorsexpedition Söråker

Ledkörning
Ledkörning i skoterlederna i
Ljustorp med guide: 26/1 kl 9.00
Start Lögdösjön, Stavre grusgrop
och Ljustorps IP om intresse finns.
Info Valter Forsberg 070-3101367

Tjejtur på skoter
24 februari, se anslag på affären

Allmänt
Söråkers Folkets Hus
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset
Apotek
Försäkringskassa
Veterinär Timrå
Timrå Kommun
Timrå badhus
Arbetsförmedlingen
16
Postutlämning Timrå
Polisen Timrå
Länsstyrelsen
Färdtjänst
Pastorsexpeditionen

Ljustorps Trädgård
Mån-Fre 9-18, Lö 9-14

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
060-57 34 31
060-59 21 60
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20
060-822 70
060-51 50 90

Studiecirkel Dreamweaver
Kurs för datorvana, men som vill lära sig
Dreamweaver version CS3. Genomförs i
studiecirkelform, utan ledare med självstudiematerial. Laptop och programvara måste
deltagarna ta med. Böcker köps in.
Kontakta bygdekontoret@ljustorp.se

Skidskola

Måndag 18.30 -19.30 Köldgräns -15
Barn under 6 år ska ha föräldrar med i spåret

Ljustorp
Äggsexa
Årsmöte
19/2 kl 13.00 på
Bygdegården

20/3 kl 18-23
dans till Finezze
Anm till Alice
57 96 04 eller
Maj-Britt 830 51

Vi har studiecirklar den första
kommer att handla om trafik, anmäl
er om ni är intresserade
Vi har en sånggrupp och vi spelar
Boule i Skönsberg under vintern

Hemlagad husmanskost,
även för avhämtning
Smörgåstårtor
Catering för alla tillfällen
Öppet:
mån-fre 10.30-13.30, minst 2
dagens rätt
lördagar 11.00-14.00, Tacobuffé &
dagens rätt

Nya medlemmar hälsas hjärtligt
välkomna! Ring Harriet 824 21,
070-671 17 03
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EcoFan finns
nu i Sverige!
Skidlopp på 46 km, 20 km och på 10 km mellan
Bredsjön och Bergeforsen 17/2 kl 10.00
Loppet på 46 k m är seedingsgrundande till Vasaloppet. 50 % av anmälningsavgiften återbetalas vid inställd
tävling. Skidlicens ingår i startavgiften. Anmälan senast
11/2 för ordinarie avgift. PG 11 71 441-7 ange namn
och adress och antal starter.
Nummerlappar hämtas på Bergeforsens IP lördag den
16/2 klockan 15-20 eller vid resp startplats tävlingsdagen. Bussar avgår från Bergeforsen till start i Mellberg
och Bredsjön klockan 07.15. Avgång Edsåker kl 08.30
Pris för transport 50: - betalas på bussen.
Arrangör: Bergeforsens SK och Ljustorps IF
Huvudsponsor: SCA Skog AB
Mer info: www.medelpadclassicski.se/

Finns på:
Ljustorps Handel, Ljustorps Trädgård, Humlan
Beställ via mejl: bygdekontoret@ljustorp.se

Dragningslista lotteri Humlan
1:a pris Fasadsmycke skänkt av Östen Wiksell:
Birgit Svensson, 2:a pris Stickad halsduk:
Barbro Persson, 3:e pris Ljustorpshonung: Stig
Fagerström, Timrå, 4:e pris ”Ge bort burk”:
Kicki, 5:e pris Kantarellstrut: Doris Elfström
Vinster hämtas på Humlan
Från förra lotteriet har Arne Bergfors en vinst att hämta
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Elektrisk fläkt som
genererar sin egen el.
Fördelar värmen ut i
rummet i stället för upp
under taket!
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”

Turista hemma! - Högåstornet-

E

ftersom det fortfarande är
vinter så håller vi oss fortfarande till turistmål som även
går att besöka vintertid. Den här
gången innebär det att vi skriver om Högåstornet.
På Högåsen stod tidigare ett torn
byggt av militären 1941 som användes för militära ändamål. 1996 revs
det tornet till mångas förtret och
förvåning. 2004 tog byalaget i Fuske
saken i egna händer och började
återuppbygga tornet. Det nya tornet
invigdes 2005 och är byggt av stålställningar.
Tornet ligger ca 400 meter över
havet och är ca 18 meter högt. Det
kanske inte låter så högt, men det
är det. Usikten från tornet är magnifik, om det är klart väder. Från
tornet kan du se Röjesjön, Bredsjön,
Andersjön, Skinnen, Edsta Fäbosjön, Fuske, centrala Ljustorpsdalen, havet och riktigt klara dagar
kan man till och med se södra berget
i Sundsvall.
Bredvid tornet finns en vaktstuga
som används som raststuga och det
finns också ett utedass vid tornet,

Bild på utsikten från Högåstornet sommartid.
för den som behöver besöka sådana
faciliteter.

ringen är det en lätt promenad på ca
20 minuter.

Sommartid hittar du tornet genom
att köra upp till Lögdö vildmark, följ
skyltning till Skinnen tag höger och
fortsätt vägen tills det kommer en
skylt med Högåstornet. Från parke-

Vintertid följer du skoterleder från
Fuske eller Mjällådalen mot Skinnen och sedan mot Högåstornet.
Text & bild Lena Liljemark
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Returadress:

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

B

Föreningstidning

”Vinter i Ljustorp” Foto: Lena Liljemark

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
Danielssons byggare
Dina försäkringar
EAB
Ebbas lunchbar
Energiexperten

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
Medelpad Classic Ski

Mobila massören
Monicas
New Fashion
Nigard Tandläkare
P.O´s cykel och fiske
Primaskog
Remax mäklarna
Ryds Glas i Timrå
Sanna Grus
Sjöströms busstrafik
Stavre Grus
Timrå Naturskyddsför.
Timrå Teaterförening
Träffpunkten

