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Modevisning
Måndagen den 9:e oktober
har Röda Korset sin årliga
modevisning klockan 19.00
på Bygdegården.

Studiecirkel
Hembygdsföreningen skall
starta en studiecirkel om
Ljustorps tidiga motorfordon.

1 års jubileum
Ljustorps Handel och Bygdekontoret ﬁrar 1 års jubileum
den 28:e oktober.
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KOMMANDE TIDNING

Ljustorps sockenförening
När mörkret börjar komma och kylan sätter in...
Så har vi kommit till hösten igen, visserligen en fantastisk höst som egentligen är mer att beteckna som en vanlig
svensk sommar. Nu är skogarna fulla av
svampplockare, bärplockare och jägare.
Vi får verkligen hoppas att dom ser varandra ;)

byalag, vi har ﬂera fantastiska badplatser varav två drivs av våra byalag, vi
har länsstyrelsen som har tre ﬁna naturskyddsområden, vi har sist men inte
minst Lögdö vildmark. Vi har ett otroligt utbud, vi hoppas att ni alla varit ute
och turistat i ”årets by i sommar”.

Vi i styrelsen känner oss otroligt glada
över den sommar som vi fått uppleva
i Ljustorp på många sätt. Det känns
som om alla föreningars ansträngningar
börjar ge utdelning. Titta på de broschyrer och blad som vi har gjort och se hur
mycket utﬂyktsmål som vi har fått.

Samarbete är en förutsättning för att
lyckas i bygdeutveckling idag och samarbete har gjort Ljustorp till vad det är
idag. Alla krafter måste dra åt samma
håll. Dit har vi kommit med många föreningar och personers hjälp. Förhoppningsvis kan mer besökare leda till att
ﬂer entreprenörer kan leva på sina företag i Ljustorp. Då blir det bättre för oss
som bor här och vi får mer och bättre
basservice.

Vi har hembygdsföreningens vandringsstigar och historiska sevärdheter, vi
har idrottsföreningen som bygger upp
Björkängen till ett turistcentra, vi har
Bredsjön som gjort en vildmarkssatsning, vi har kyrkan med sina kulturskatter, vi har Mjällådalen med sin rökkåta,
vi har Fuske med Nylandsforsen och
Högåstornet, vi har ﬁskeföreningen med
alla ﬁna ﬁskevatten, vi har alla Tomat Ås
med gårdsförsäljning och café Pomodoro, vi har Roten gård, vi har kanotning i Bredsjön och Ljustorpsån, vi har
Galleri Tid och rum, vi har CT´s hemslöjd, vi har Stavreboa, vi har bagarstugor genom Stavre och ÅsLagfors

Vi vill också sända våra tankar till Christer Perssons familj, arbetskamrater och
vänner. Christer var förvaltningschef
på Bygg och miljö i Timrå och avled
hastigt i september. Han var den drivande krafterna bakom bredband och
ADSL satsningen i Ljustorp och Timrå
kommun.

Styrelsen

Ett stort tack till alla som gjorde det
möjligt. Tack till idrottsföreningen och
kyrkan för ett mycket bra samarbete
kring festen och för att dom lät den
här festen ersätta deras i vanliga fall
fantastiska surströmmingsfest. Deras
tidigare erfarenheter av stora arrangemang gjorde att vi hade mycket erfarenhet att stå på. Tack alla föreningar
och personer som ställde upp och job-

Lena Liljemark, ordf
Tina Tjärnberg-Forslund
Ulf Nilsson kassör
Niclas Andersson
Kjell Rastberg
Bengt-Eric Forszelius, supp
Christer Nyman, adj

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

Årsavgiften 2006
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

Årets by festen
Så har vi genomfört den stora festen.
Det känns fantastiskt. Framförallt den
uppslutning som visades gör att man
blir stolt över att vara en ljustorpare.

Styrelse 2006

bade, vilket faktiskt var en förutsättning för att festen skulle kunna
genomföras. Tack till baptistförsamlingen som lånade ut sitt stora tält,
vilket gjorde att vi ﬁck tak över huvudet. Tack till hembygdsföreningen för
bänkar att sitta på. Tack till alla sponsorer som gjorde att vi kunde få ihop
festen ekonomiskt. Tack till Olof Ulander och Per Nygren som dokumenterade.
Tack till alla ljustorpare som kom och
gjorde festen till det lyckade arrangemang som den var.

Lövberg 102,
860 33 Ljustorp
Tel: 060-822 22, 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)
Mån-Fre 12-14 (personal)
Ljustorps Handel,
Tel:060-824 13
bygdekontoret@ljustorp.se
www.ljustorp.se/bygdekontoret

www.ljustorp.se
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Fiskeutsättning
I somras ﬁck jag följa med Göran
Andersson ut på ett riktigt äventyr. Det var dags för ﬁskeutsättning i Edsta Fäbodtjärn.
Det var jag, Göran, Mats-Ingvar
Perälä och Peter Mångfeldt från
Fagervik som var med. Det var ca
100 kg regnbåge som skulle ut.
Regnbågen kommer med bil liggande i 1200 liter vatten i syrgastankar från Galtström i Ovansjö.
Fiskebilen kördes av Birger Holm
och han verkade hitta på Ljustorps
småvägar. Birger berättar att han
härnäst ska till Bollsta. Bilen har
sex tankar. - Om det är för varmt
får man byta vatten i Kvissleby,
annars dör ﬁsken av syrebrist.

Kjell L bär regnbåge vid Edsta Fäbodtjärn (bild från annat tillfälle)

Fisken som sätts ut väger mellan pigg. Det beror mycket på tempe0,5 - 0,7 kg. Göran berättar också raturen i vattnet och lufttrycket.
att den ﬁsk som sätts ut under en
Efter ﬁskeutsättningen bjuder
sommar oftast tar slut.
Göran oss på medhavd ﬁka. Det är
När vi tittar efter ﬁskarna, så ser skönt att stå i solen ”bland grabvi att många redan har börjat vaka. barna” och äta kubb och dricka
Göran berättar att ﬁsken kan rea- Siddini.
När utsättningen startar så bärs gera olika vid utsättning, Ibland
Text: Lena Liljemark
ﬁken ut i håvar och läggs ut i sjön. blir den slö och ibland blir den
Bild: Göran Andersson
Göran berättar att dom har gjort
ca 7 utsättningar på olika platser i
sommar. - Vi försöker att hålla tidpunkter och platser hemliga för att
det inte ska blir så mycket folk de
första dygnen, berättar han.
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Kom och avnjut en
kopp kaffe i vår spelhörna

1:års Kalas på Ljustorps Handel
den 28 oktober
Familjedag
se kommande anslag

Skänkens
ostﬁlé ca
2½ kg

39,90 kg

Strösocker Njalla rund
tunnbröd 200g
12 kg
ord.pris 27:ord.pris 147 kr

nu 120:-

2st för 22:-

Fler erbjudanden ﬁnns i butiken ! Priserna gäller t.o.m 8/10 med reservation för slutförsäljning

Niclas, Veronica och Jörgen
Hälsar alla hjärtligt välkommna
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, 860 33 Bergeforsen, Tel: 060-820 40, fax: 820 50,
e-post: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida:www.ljustorp.se/ljustorpshandel
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Djurens dag på skolan
Måndagen den 11 september
genomförde 4-5 på Ljustorpsskolan en djurdag, då alla ﬁck ta
med sig sina husdjur till skolan.
Tanken var att man skulle dels
lära sig lite om sina husdjur, men
också att man skulle leka och ha
kul.
Det var en strålande dag som klassen hade valt för sin uteaktiviteter.
Solen skiner och det är en varm
och behaglig höstdag. Man har
valt att hålla till på gamla fotbollsplanen på andra sidan ån. Fröken

Soﬁa Pettersson och katten Tilla

Barnen tillsammans med sina djur

Marit Abrahamsson berättar att det
är barnen själva som tagit initiativet till dagen på klassrådet.
Sedan har dom dessutom både
planerat och gjort schemat själva
för dagen. Barnen och djuren
springer i en härlig röra på planen
när jag kommer dit för att prata
med dem. I ena hörnet ﬁnns burar
för kaninerna, men även kaninerna
var ute och gick i koppel. Det är
både hundar, katter och kaniner
som ﬁnns på plats. På förmiddagen hade Betty Westin en föreläsning för 1-3:an om hundar och
Soﬁa Pettersson redovisade för
katternas skötsel.

Det var totalt 7 djur med ägare
som deltog. Dom andra klasserna
på skolan och förskoleklassen passade också på att besöka djurdagen för att se vad klassen hade
hittat på.
Eftermiddagen användes till att
bygga en hinderbana, som djuren
med ägare ﬁck springa. Judith
Malmsberg som hade med sig
hunden Sistan tyckte att hinderbanan var det roligaste under dagen.
Betty tyckte att allt med dagen
hade varit jätteroligt.
Text och bild: Lena Liljemark

Dagiset i Ljustorp
För att få reda på hur det
står till på vårt dagis på ringde
Ljustorpsbladet till rektor Arne
Perming.
Han berättar att satsningen på
utomhuspedagogiken fortsätter på
dagiset. Det är en ny anställd
Linda Funke som ersätter Anneli
och jobbar med 5 åringarna. AnnSoﬁe Blom och Lotta Berg jobbar
med 3-4 åringar, Katrin Andersson
och Gun-Marie Forsberg jobbar
med barnen som är 1-3 år. Dessutom ﬁnns Lars Lindström på
dagiset som vikarie.
Idag är det 32 barn inskrivna
6

Effekterna är utomhusinlärning är
många, berättar Arne. - Förutom
att naturen är en fantastisk lärosal,
så får barnen rör på sig vilket ger
en fysisk stimulans. Barnen blir
lugnare enligt föräldrarna i utvärHan fortsätter att berätta om utom- deringen, avslutar Arne.
hus pedagogiken. - Satsningen är
mycket uppskattad av föräldrarna.
Det handlar om att använda naturen som resurs för lärande, Det ska
också knytas ihop med skolan och
deras verksamhet eftersom. Förskolegruppen som Britt Grothage
är ansvarig för arbetar också medvetet med naturen som lärande
miljö.
mellan 1-5 år, berättar Arne. Sen
vid årsskiftet går 5:orna upp till
skolan på loftet tillsammans med
Linda Funke, så då minskar gruppen något.

Arne Perming

Ett
stort tack
och en

Badtunnan
Det är skönt och avkopplande att sitta i det varma vattnet och ha kylan och mörkret runt omkring sig. Inspirera dina arbetskamrater, familjen eller goda vänner till
en naturnära spa-upplevelse och hyr den vedeldade badtunnan som står utomhus med bara några steg till dusch,
bastu, kök och samlingslokal. Ring för mer information

Anmälan, Tomteland-Julmarknad
Tomteland på Ljustorps Bygdegård
den 3 december
Du som har något att sälja och vill vara med,
hör av dig till Lj.I.F.s kansli,
tel. 82186
så fort som möjligt med tanke på önskemål
om placering och tillgång på bord.
Borden är 180 x 80. Skärmar att
hänga saker på får man ta med sig själv.
(Inga spikar i väggarna!)
Öppettiden är mellan kl. 15.00 och 18.00.
Som vanligt kostar det inget att vara med,
i gengäld vill vi att Ni inte plockar ihop inom den
tid vi har öppet, även om besökarna sinar på slutet.
Välkomna.
Ljustorps IF:s Minnesfond
Gåvor som skänks till denna fond går till föreningens ungdomsverksamhet. När ni
vill använda denna fond så ring
IF- Kansli 060 - 821 86
Sätt in valftritt belopp på plusgiro
374020-6

till alla som ställde upp
och jobbade ideellt på
turistinformationen i år.
I år var det lite
mer att sköta ,
som put and take ﬁsket
och
loppis på dansbanan.
Nu laddar vi för nästa år
och hoppas på lika ﬁnt väder.

OBS!
Se bygdegårdssidans
information om
konstveckan

Ljustorps IF
Mellberg 3107 860 30 Bergeforsen
tel:
060-821 86, 824 03
mobil:
070-34 117, 070-29 83 184
hemsida:
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
e-post:
ljustorpsif@telia.com
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Valdag i Ljustorp!
Den 17 oktober var det valdag i
Ljustorp. Många strömmade till
urnorna och det är ju en speciell
dag - Valdagen.
Valförrättare Niclas Edén berättar
att det ﬁnns 820 röstberättigade
i Ljustorp, varav ca 137 utnyttjat
möjligheten att förtidsrösta. Röst-

mottagare i Ljustorp är förutom
Niclas även Anette Sjöström,
Ulla-Britt Ulander, Bert Forsberg,
Monica Åkers, från Sörberge och
Stina Lindgren.
Valförrättarna berättar att det har
varit gott om folk hela dagen.
Mellan klockan 11 och 12 var det

Eva Lindstrand på väg till valurnan

dessutom kö.
Eva Lindström konstaterar glatt att
det har gått mycket av socialdemokraternas valsedlar, innan hon
går och röstar.
Text och bild: Lena Liljemark

Valförrättare Anette Sjöström och Ulla-Britt Ulander

Flytt av hemtjänstlokalen!

Till Phuket

alchefen Mona Backlund, säger
Niclas. Syftet med det är att byn
ska bli involverad på ett tidigt stadium, för att slippa den typ av konfrontation som uppstod med t ex
skolan för något år sedan, förklarar
Niclas Andersson som är ansvarig Niclas.
för frågan i Sockenföreningen
berättar att kommunens tjänstemän Nu stod det ju i Dagbladet den 25
fortfarande utreder frågan. -Jag pra- augusti att Jan Norberg, s (ordfötade med Birgitta Andersson som rande i socialnämnden) på ett valär verksamhetschef på äldreomsor- möte i Bergeforsen lovade att man
gen. Hon berättade att dom utre- inte skulle ﬂytta hemtjänstlokalen
der områdena Ljustorp, Sörberge till Bergeforsen. Hur hänger det
och Bergeforsen vad gäller per- ihop med den här informationen.
sonal och kostnader. När dom är Ska inte frågan vara nedlagt då?
klara med sin utredning kommer
frågan att hamna hos politikerna Niclas säger att troligen betyder
det att när frågan kommer till poliför beslut, säger Niclas.
tisk nivå, så kommer den att bli
- Dessutom väntar vi (sockenfören- nerlagd. Fast det är klart, säker kan
ingen) på att bli kallade till ett möte man ju aldrig vara, skrattar Niclas
av kommunen i den här frågan.
Det utlovades i somras av soci- Text: Lena Liljemark

Vi träffar Victor Åhlin som imorgon den 25 september ska åka
till Thailand med familjen i
sex månader. Familjen består av
Pappa Ulrik, mamma Karin och
syster Hanna. Familjen ska bo i
Phuket och hyra hus där. Victor
ska gå i en svensk skola med ca
52 elever.

I våras började kommunen diskutera att ﬂytta stationeringen
av hemtjänsten från Ljustorp till
Bergeforsen. Hur står det till
med den frågan idag.
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Victor berättar att det känns
pirrigt att åka. -Vi började planera det här i familjen kring jul.
Det lät ju spännande när jag
ﬁck höra det, nu däremot har
jag mycket resfeber. -Det ska
bli spännande att komma ner
och börja skolan. Det jobbigaste
är att lämna alla kompisar och
släktingar i Ljustorp, avslutar
Victor.
Victor kommer att komma med
rapporter till Ljustorpsbladet

UTSTÄLLNING
Konstnärer från Västernorrland
ställer ut i

Ljustorps bygdegård
3 – 8 oktober 2006
Öppet
Vernissage tis 13.30–20,
ons-fre 16–20, lör-sön 12–16
kaffeservering
Värd: Ljustorps bygdegårdsförening
Bygdegårdarnas Riksförbund
Riksföreningen Våra Gårdar
Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

Välkommen
att hyra
Bygdegården
Ljustorps Bygdegård ek. förening
Mellberg 149
86033 Bergeforsen
Postgiro 17 65 03 - 1
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
ljustorpsif@telia.com

BOKNINGSTELEFONER:
060 82186, fax/tel. 060-824 03 , 070-298 31 84
Vivianne
-----------------------------------Anläggning 070-34 00 117
Vaktmästare 070-28 83 147
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'RPQ\LQN|SWDERUGHQNRPYlOWLOOSDVV

Studiecirkel om Ljustorps tidiga motorfordon.
En studiecirkel skall starta med målet att dokumentera hur personbilar, lastbilar bussar, motorcyklar
och traktorer började användas i socknen fram till
ca 1950.
Cirkeln vänder sig till alla intresserade och speciellt
till de som minns eller har historier om släkt och
vänner och deras fordonsäventyr.
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Cirkeln är tänkt att omfatta ca fem träffar och skall
vara avslutad till våren 2007.
Är du intresserad kontakta
Olof Ulander tel 060-82240 eller
mail: olof@ulander.com
Ljustorps hembygdsförening

Geonorr

N
U

Jordankartjänst i Sundsvall

Vi borrar och spräcker sten!
Vi monterar jordankare!
Även mark och miljögeoteknik!
Ring och hör!
Geonorr Jordankartjänst
Bredsjön 155
860 33 BERGEFORSEN (Ljustorp)
Håkan Josephsson
070-530 60 50 Bredsjön
Stefan Edström
070-631 70 00 Åsäng
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Bygdekontoret rapportering
Sommaren

Städning/utvärdering

Framåt

Sommaren har varit hektiskt. Det
blev till slut 36 faktablad som producerades över bygden och, 7 broschyrer och 5 vykort. Ändå hann
vi inte med alla faktablad som vi
ville göra, vissa företagare återstår
till nästa sommar.

Hösten blir nu en tid för att försöka att hinna ikapp och städa upp
allt som vi inte hunnit med under
sommaren. Dessutom är det ju så
att eftersom vi arbetsprövar så är
vi på grund av sjukdom inte alltid
på plats. Lena har tyvärr inte arbetat mycket sedan sommaren på
grund av att hennes problem blivit
tillfälligt sämre. Det är nackdelen
med att ha arbetsprövande på kontoret. Fördelen är att vi är gratis;)

Vi ska försöka att hinna ta tag i
några nya frågor under hösten när
vi utvärderat sommaren och gjort
allt som vi ligger efter med.

Vi kan i alla fall konstatera att det
känns som om vår markandsföringssatsning på Ljustorp har fallit
väl ut. Vi har fått mycket beröm
och uppmärksamhet och vi har
haft en strykande åtgång på våra
produkter. Det innebär ju att det
ﬁnns ett intresse. Satsningen
har varit dyr och vi hoppas i skrivande stund att det kommer att
ﬁnnas pengar över från ”årets by”
checken som kan täcka delar av
utläggen.

Birgit Svensson kommer under
hösten att gå över på en 25%
anställning. Hon kommer då att
ﬁnnas på kontoret mellan klockan
ca 12-14 varje dag, om det inte är
tid för Ljustorpbladet. Då vi sitter
hemma och arbetar för att kunna
arbeta mer effektivt.

Vi vill skicka ut ett material till
alla inﬂyttade i Ljustorp för att
visa på vilken fantastisk by dom
ﬂyttat till.
Vi vill också hinna med att börja
se över hemsidan och skapa en
layout som påminner om våra broschyrer så att folk känner igen sig.
Den 28:e oktober har vi 1 års jubileum och då kommer vi att vara på
plats för att svara på frågor och ta
emot idéer från er bybor.
Vi ses,

Lena och Birgit
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Den 27 augusti ﬁrande
Ljustorps Baptistförsamling
150 års jubileum. Det ﬁrades
med pompa, ståt och tårta.

Betel 150 år

Morgan Grothage en av de ansvarig för arrangemanget berättar att
planeringen pågått i nästan ett år.
Det är mycket som ska tas med
i jubileet. Församlingen startades
den 20 augusti 1856, så vi var faktiskt en vecka sen med jubileum,
säger Morgan skrattande.
Gudstjänsten började med inledning av den nya pastorn Thomas
Lindberg. Ordförande Leif Nygren
höll ihop hela programmet under
dagen. Predikan sköttes av Karin
Wiborn som är Baptistsamfundets
Bengt-Allan Forzelius berättade om episoder om sin farfar
missionsföreståndare.Dessutom
talade många församlingar från det var många som bidrag till visa att vi har en lång historia som
närområdet som kommit för att ett intressant och mångsidigt pro- vi är stolta över, samtidigt som vi
gratulerade.
gram.
vill visa vilka vi är idag och våra
Äldre medlemmar kom också fram -Dessuom hade vi i församlingen framtidsvisioner, säger Morgan. Vi
och berättade om episoder i för- satt ihop ett bildspel om försam- är ju i högsta grad en levande församlingens historia. Bland annat lingen som vi visade, berättar samling.
Bengt-Allan Forszelius som är Morgan. Bildspelet visade bilder Mellan det två gudstjänsterna
barn och barnbarn till några av från församlingens historia, verk- bjöds det på tårtkalas med goda
församlingens tidigare pastorer. Så samhet och nutid. Tanken var att tårtor och trevlig gemenskap.
Ordförande Leif
Nygren säger att
han blir glad över
den kraftsamling
som visades. Hela
jubileet visar på
framtidstro. Vi är
en gammal församling med unga
idéer. Man blir
stärkt av historien,
när man ska gå
vidare framåt,
avslutar Leif.
Vi på Ljustorpsbladet gratulerar
till den aktinignsvärda åldern.
Text Lena Liljemark
Bild: Per Nygren
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GALLERI KICKI

Hökarvägen 16

2-takts Oljor
Bromsbackar
Variator remmar
Vajrar
Tändstift
Elektriskt
Servar och reparerar
Alla märken
Reservdelar

Original, litografier, skulpturer och
glasänglar. Kända konstnärer såsom:
Jöran Nyberg - Bengt Åberg -Lena
Sellstedt -Eeva-Liisa Holappa Jonsson -Sofia Rustan -Mattias Rustan-Per
Julius -Kaj Bernstonde m fl. PS Lena
Sellstedt har nu fem och Eeva-Liisa
Holappa Jonsson har 2 litografier DS.

Tar emot inramningar av både gammalt och nytt. Har 700 ramar att
välja mellan samt ca 400 passepartouter.
Välkomna in och besök oss på!
Medborgargatan 41 i Skönsberg
060-43066, 070-6045193, 070-6648204

Tord och Kicki
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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Ljustorps minnen
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet.

Bild nr 11439.

Bilden är från familjen Östmans
samlingar och visar bl a Nils
Östman. Familjen bodde och verkade vid Bredsjön. Bilden är

från en bärplockningsutﬂykt med
mycket att plocka i. Där ﬁnns en
kont, en tunna mm. Bilden kan
vara tagen vid Kallsjön.

Bild nr 11595.
Första måndagen i den första hela
veckan i september startar älgjakten. En stor del av befolkningen i Ljustorp ger sig då ut i
skogen. Att jaga älg innebär också
mycket kvaliﬁcerat arbete med
den efterföljande hanteringen av
det skjutna djuret.
Bilden nedan är tagen ca 1980
av en okänd fotograf men visar
ett jaktlag på Frötuna skog som
i ett traktorgarage håller på att
stycka och dela upp köttet i högar.
Högarna med kött lottas sedan till
jaktlagets medlemmar. Bilden gör
det möjligt att förstå att älgköttet
utgör ett rejält tillskott till hushållningen.
14

En aning personligare
Begravningsbyrån med det personliga engagemanget ﬁnns för Dig alla dagar. Vi har jour kvällar
och helger så Du når oss även då om Du behöver
vår hjälp vid ett dödsfall.
På begravningsbyrån hjälper Inger, Robert eller
Torbjörn Dig när det gäller begravningar och
Linda
tar hand om enklare bouppteckningar.
Vi samarbetar även med juristﬁrman Kirsi Bolund
när det gäller mera avancerade bouppteckningar
och övriga juridiska frågor.

Välkommen till oss!

Hässjö Begravningsbyrå
Köpmangatan 38 i Timrå

Tel 400 63

(även jourtel)
Vi har även kontor, Agenda Begravningsbyrå,
i Sundsvall och Fränsta

I balans
Gunilla Nordvall
Stressad? Sliten? Spänd? Svårt att sova?
Eller vill Du bara ta hand om Dig?
Aromamassage är djup och spänningslösande.
Aromazonterapi - fotmassage som bygger på
reflexologi.
Stärk Ditt immunförsvar och Din självläkning.

RING OCH BOKA!
Gunilla Nordvall Dipl Aromaterapeut
Strandbadsgatan 1 Fagervik
060 - 570162 ” 070 - 5394947
www.i-balans.se

Medlem i

Av SBF auktoriserade begravningsbyråer

Byggbutiken Timrå
”Din lokala byggvaruhandel”
Vi har det Du behöver inom bygg...

Passa på !

Ytterdörr (Bor-dörren)
endast 3990:På lagret har vi också stallströ
och pellets
Nu har vi även börjat med VVS
Sågade och hyvlade trävaror
Låna gärna vår släpvagn

Terminalvägen 6, Timrå
Tel 060-57 10 50
Öppet vardagar 8.00 - 17.00

Butiken är fylld av Höstnyheter!
Massor av udda plagg för högst

100:- oavsett tidigare pris.
Välkommen!
Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

Öppet:
vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47
Tel & Fax 58 07 80
15
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Ljustorpsproﬁl nr 6
Elsy Lindström, född 240510
En genuin ljustorpskvinna som
är uppvuxen i Öppom som
nummer ett i syskonskaran av
tre barn. Elise och Carl-Jean
var de övriga syskonen. Föräldrarna Anna och Alex Westerlund
idkade ett lantbruk så såväl kor
som hästar fanns med i bilden
under uppväxttiden. Pappa Alex
förolyckades vid 49 års ålder
när traktorn välte i de kuperade
backarna i Mellberg och mor ﬁck
ett stort ansvar som änka. Med
barnens hjälp fortsatte verksamheten, brodern Carl-Jean var då
15 år och det blev han som så
småningom övertog fädernegården.
Elsy utbildade sig på grundskola, fortsättningsskola och på
Strömdars lanthushållsskola.
Det var kristid i hennes ungdom
och man odlade rovor åt djuren.
När Elsy gick på knä och gallrade rovor kom en yngling på
cykel och erbjöd henne hjälp.
Denne gentleman var hennes blivande man Kurt Lindström från
Frötuna. Bröllopet ingicks 1946.

Tanken var att överta Kurts föräldrahem. Men ödet ville annorlunda, ett taxiföretag inköptes
av Per-Erik Nilsson den 31 januari 1948. Barnen Anette f 1946
och Anders f 1948 fullbordade
familjelyckan. Elsy tog körkort
1951 och traﬁkkort 1953 och
var därmed involverad i taxikörningen. Bilar i drift för jämnan
slits snabbt och minst 25 bilar
har avverkats under årens lopp.
Allt från Dodge, Plymoth, PV
60, Chrysler, Mercedes, ”Volvosugga” och till Wolksvagenbuss.
Körningarna har gällt alla kategorier: Födslar,sjuktransporter,
skolskjutsar och övriga personbefordringar. Makarna Lindström hyrde från början hos
Sjöströms dåvarande lanthandel.
Men övertog sedermera slaktaren Rickard Hägglunds fd fastighet i centrala Mellberg. Det
som en gång var slakteri och
köttbutik, blev så småningom ett
egnahem med härliga boytor och
prunkande växtlighet såväl interiört som exteriört.
Elsy bildade tillsammans med
kvinnorna i byn ”Lysmasken”,
en gemenskap som ordnade vägbelysning i Mellberg. Hon har
också varit ledamot i dåvarande
barnavårdsnämnden i 12 år, eldsjäl i KKF (Kyrkans kvinnliga
förening) som stått för församlingshemmets inredning med

Dagens ros!
Vill vi ge Ljustorps
församling för pysselmaterial till skolans
fritids- och
förskoleverksamhet.
Ett stort tack från personalen!
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såväl införskaffning av rekvisita
som inköp och hemforsling av
attiraljer.
I dagsläget har dottern Anette
hand om taxiföretaget och även
Marie som är tredje generation
står för traﬁkansvaret. Elsy är
morgonpigg och servar med förplägnad innan morgonturerna
startar. Njuter dagarna på den
härliga verandan. Barnbarn som
kommer och vill pysslas om,
samt skötsel av hus och tomt.
Ett bevis på Elsys och Kurts
popularitet är att under alla dessa
som taxiföretaget drivits har de
aldrig fått några klagomål. Det
är värt att noter att ”taxi, var god
dröj” säkert har varit bannlyst i
Ljustorps taxis telefonsvarare.

Vykort
5 olika Ljustorpsmotiv
6,50 kr/st

Säljes på
Bygdekontoret och
Ljustorps Handel

Vilken GRILLFEST det
blev!
Kalender:
8/10 kl.11:00 Skördegudstjänst
Barbro Johansson, Agneta Granlöf, kören
Centerkvinnorna inbjuder till kyrkkaffe med auktion av
skördealster efter gudstjänsten i församlingshemmet

Ett fantastiskt jobb hade lagts ner av
ett stort antal frivilliga från Ljustorps
idrottsförening, Sockenrådet och
Svenska kyrkan i Ljustorp.

11/10 kl. 19.00 Cafékväll
18/10 kl. 12:00 Mitt på dagen med lunch
Stiftsadjunkt Jan Sjöberg, Agneta Granlöf
22/10 kl. 11.00 Festhögmässa i Ljustorps kyrka
Biskop Tony Guldbrandzén, Agneta Granlöf, kören
4/11 Kl. 19:00 Minnesgudstjänst
Torsten Berglund/ Agneta Granlöf
9/11kl 19.00 Cafékväll
12/11 kl. 11.00 Familjegudstjänst
Anna Westerholm, Agneta Granlöf,
Barnkören

Alla Helgons dag 4/11
Kyrkan är öppen mellan
10.00-15.00
Under samma tid serveras det
kaffe i församlingshemmet.
VÄLKOMNA!

15/11 kl. 12.00 Mitt på dagen träff med lunch
19/11 kl. 18:00 Mässa i Taizéton
Peter Persman/Agneta Granlöf
LJUSTORPS HEMBYGDS OCH KYRKOKÖR
Vi är ett glatt gäng som tycker om att sjunga tillsammans. Att sjunga
i kör är friskvårdande! Kom och testa för att se om det är något för
just dig, ta det som ett härligt motionspass.
OBS! ny övningsdag från och med i höst. torsdagar 18:30
LJUSTORPS FÖRSAMLINGS BARNKÖR
Övar på tisdagar 13:15 i församlingshemmet. Kom gärna och var
med.
Info: körledare Agneta Granlöf 060-822 70, 070-255 98 99

BISKOPSBESÖK I LJUSTORPS KYRKA
Den 22 oktober kommer Härnösands stifts biskop Tony Guldbrandzén på
besök till Ljustorp. Dagen börjar med en Festhögmässa i Ljustorps kyrka.
I kyrkan kommer biskopen att medverka tillsammans med Peter Persman,
Ljustorps hembygds och kyrkokör under Agneta Granlöfs ledning.
Därefter blir det kaffe i församlingshemmet med möjlighet till samtal.
VI SER FRAM EMOT DETTA BESÖK
Pastorsexpeditionen i Ljustorp
Tel.tid torsdagar 10.00-12.00 telnr. 060-822 70, fax 060-821 10 vik kyrkoherde: Peter Persman 060-40821
eller 070-3138762
Pastorsexpeditionen på Bäckgatan i Söråker. Tel.tid mån. - fred 10.00-12-00 telnr. 060-408 20
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/ljustorp
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Mjällådalens byalag

Ås-Lagfors byalag

Denna fantastiska sommar har verkligen gett möjligheter till rekreation och inte minst alla odlingar
med blommor och grönsaker. Det ﬁna vädret har
också stimulerat våra medlemmar till både nybyggnationer, renoveringsarbeten och måleri både inomhus och exteriör!. Det är en fröjd att se alla
aktiviteter.

Under sommarn har en omklädningshytt färdigställts vid bandstranden i Lagforsdammen. Enligt
önskemål från byalaget med byggherrarna Christer
Svensson, Ossian Eriksson och Åke Hedström i
spetsen. I övrigt har byalaget legat lågt i sommarvärmen och surströmmingsfesten avslutar sommarsäsongen och vi träffas härnäst kring advent och
ventilerar nya upptåg.

Lite smolk i bägaren har några traﬁkolyckor gett
oss men vi hoppas att Vägverk och Länstyrelse tar
oss på allvar och åtgärdar situationen.
Det låga vattenståndet i Mjällån har minskat ﬁsketurismen men besökare saknas inte.
Lördagen den 30 september går första spelomgången i byalagsturneringen Fotbollsgolf i Tunbodama. Speldetaljer sänds inom kort med brev och
ﬂygblad.

Läs även vår artikel
om surströmingsskivan på sidan 34
Vid pennan
Totte Byström

Älgjakten är i full gång och rökkåtan i Mjällå står
rustad för rökentusiaster. Rökt älghjärta, mums.

Styrelsen Kjell Rastberg

Ella Dahlin stod för tunnbrödbaket på surströmmingsfesten i Lagfors

Fuskbäckens byalag

Bredsjöns byalag

Runt månadsskiftet juli/augusti grävdes för bredbandskabel i Fuske. Ett stort tack till Per Nygren
som ”offrade” en semestervecka bakom spakarna i
grävmaskinen.

På arbetsdagarna under sommaren har det fejats lite
överallt. Vi vill rikta ett stort tack till de som kom och
fejade för att göra allas vår badstrand ﬁn och till dem
som arbetat i EU-projektet.

Vecka 32 installerades boxarna i respektive fastigheter. Återstår, för de som inte har gjort det att välja
operatör för de funktioner som erbjuds.

Den årliga surströmmingsfesten gick av stapeln lördagen den 2/9. Som vanligt en trevlig tillställning
med god strömming och gott sällskap,
Glassförsäljningen på badstranden har varit populär
under sommarens varma dagar. OBS överskottet från
denna försäljning går till kommande barn och ungdomsverksamhet. Tack till barnen och till Evy som
i värmen sett till så vi att vi kunnat svalka oss med
en glass!

Styrelsen
Björn Sefbom

Lördagen den 26/8 anordnades en mycket lyckad
sjörövarfest för barnen, se reportage på sid 10 i tidningen. Vi vill rikta ett stort TACK till Linda, Evy,
sjörövarkaptenen Lasse och Mia som ordnade festen.
Sist men inte minst vill vi alla hälsa våra nyinﬂyttade
grannar hjärtligt välkomna till Bredsjöbygden!

Styrelsen
Teckning B Svensson
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Verksamhet på Betel

- 150 år Kalender
1/10 11.00 Gudstjänst Thomas Lindberg
6/10 19.00 W- ungdomsmöte Klättring Svanö
8/10 11.00 Gudstjänst Hagakyrkan Thomas L
13/10 19.00 W- ungdomsmöte i Sundsvall
15/10 18.30 Bön och lovsång
15/10 Gudstjänst hänvisas t. Ebeneser, Söråker
20/10 19.00 W- ungdomsmöte Inbetween T
22/10 16.00 Nattvardsgudstjänst
27/10 19.00 W ungdomsmöte övernattning
29/10 11.00 Gudstjänst Timrå pingst Thomas L
3/11 19.00 W ungdomsmöte innebandy Lj
5/11 11.00 Gudstjänst
10/11 19.00 W ungdomssamling kl Timrå
11-12/11Lovsångshelg Bengt Johansson.
12/11 11.00 Lovsångsgudstjänst Bengt J.
17/11 19.00 W ungdomsmöte Ljustorp
19/11 18.30 Bön och lovsång
24/11 19.00 W ungdomsmöte Pizzabakning T
26/11 11.00 Nattvardsgudstjänst Besök av
Gideoniterna
1/12 19.00 W- ungdomsmöte Timrå Bad
3/12 Gudstjänst hänvisas till Ljustorps kyrka
8/12 19.00W ungdomsmöte Julmys
10/12 11.00 Sånger i Advent Thomas L
Se predikoturer för ev. ändringar
W: Träffas alltid kl 19.00 vid kapellet för vidare
transport. Medtag 10:- till ﬁka

Lovsångshelg med
Bengt Johansson
11-12 november.
För mer information se vår hemsida www.ljustorp.se/betel och
predikoturer

Ny pastor!
Thomas Lindberg en Timrå IK supporter från Härnösand har börjat i församlingen som pastor på
deltid. Thomas kommer från Haga Baptistförsamlingen i Sundvall och är en pigg och kreativ kraft.
Thomas är sedan tidigare engagerad i arbetet med
Alphakurser i vårt område.
Thomas tycker att det är kul att få komma till
Ljustorp som är en trevlig och vacker bygd. Han
berättar att hans vision är att församlingen skall
vara en plats där vanliga människor i alla åldrar
kan mötas och upptäcka den kristna tron.
Jag var själv 24 år när jag kom till tro och det är
något som har betyder mycket i mitt liv och som
jag gärna vill dela med mig av, säger Thomas.

150 års jubileumet
Den 27 augusti ﬁrade församlingen 150 år. Det var
många som besökte oss och gratulerade.

Tack för all uppvaktning!

Ljustorps Baptistförsamling

PG 269356-2 BG 5355-1123

Edsta 104, 860 33 Bergeforsen
Tfn Leif Nygren: 060-811 19,
Thomas Lindberg: 070-621 9621

www.ljustorp.se/betel
e-post: betel@ljustorp.se
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BIBLIOTEKET i Ljustorp Skola
Oktober/november

BIBLIOTEKET

öppet mån./ons. 17.00-19.00

Tel. 070 191 65 10
Boktipps nr. 1
Författare: Jan Guillou
Titel: ”Madame Terror”
När den ryska ubåten Kursk gick under i Barens hav på grund
av ett amerikanskt misstag stod det klart för världens alla spionorganisationer att Ryssland hade utvecklat en överlägsen
ubåtsteknologi. Palestinierna som alltid varit i tekniskt underläge insåg att tillgången till en rysk
superubåt för första gången skulle ge dem ett övertag.
Huvudmotståndare i den politiska kamp som följde blev två enastående kvinnor, den kvinnliga
brigadgeneralen Mouna al Husseini och den amerikanska utrikesministern Condoleezza Rice. De
blev vänner för livet . Och fiender.
Boktipps nr. 2
Författare: Liza Marklund
Titel: ”Nobels testamente”
En mördare i aftonklänning tar sig in på Nobelfesten i Stockholms Stadshus. På dansgolvet i Gyllene Salen skjuter hon Nobelkommitténs ordförande rakt genom hjärtat.
Boktipps nr. 3
Författare: Marianne Fredriksson
Titel: ”Ondskans leende”
Stina tvingas fly med sina två döttrar och skaffa sig skyddad identitet. Med goda vänners hjälp
börjar framtiden se ljusare ut. Men så kommer domstolsbeskedet: Pappan har rätt att träffa sina
flickor. Det som händer barnen förändrar hennes syn på livet och människans natur för alltid.
Finns det någon trygghet? Och syns det utanpå om en människa är riktigt ond?
Välkommen till Ljustorps Bibliotek i Ljustorps Skola.

THOMAS ANDERSSON med Pettersson & Fredriksson
Musik och berättelser från Västerbotten. Efterlängtad återkomst av
underhållaren från Flickorna från Fagertjörn och Finnforsrövarna.
Denna gång med Daniel Pettersson (nyckelharpor) och Daniel
Fredriksson (mandola).

Torsdag 12 oktober kl 19.00 Ljustorps Bygdegård
Biljetter:120:- , Scenpass 100 :- Bokning: Tel 822 40 eller 830 53
Längd: ca 1 tim 30 min inkl paus. Servering
Medarrangör: Ljustorps Hembygdsförening
Boka biljetter i tid!
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Hej! Nu har
Timråortens försäkringsbolag
bytt utseende.
En del saker är självklara: vi som försäkrar ditt
hem, dina saker och din familj gör ett bättre jobb
om vi finns och verkar i närheten. Vi vet hur livet levs just här kring Ljustorp.

Manne
´N sommarsöndag
i slute på 40-tale
tog du hårdashatt´n
å geck väst i skogen.
Dä va inge ovanlit

Nu får vi ett nytt namn och varumärke. Men vi
bär med oss traditioner och förblir samma lokala
försäkringsbolag som, tidigare.

Men då du int komme himm
på ettermedan
vart dom ampen
å kålle ihop fålke.
Du komme himm
tå däg sjålv
men va olik däg.
Du hadd vorte less
på sjålve live.

Timråortens försäkringsbolag
Telefon: 060-416 56, Webbsida: www.dina.se

Sjöströms Busstrafik

i Lagfors
Glöm inte bort att vi numera

Glöm inte bort att vi numera
har 2 bussar att erbjuda en
har 2 bussar att erbjuda en med
med 19 platser och
19 platser och en med 22 platser

en med 22 platser

Förmedlar även större sällskap
Förmedlar
även större sällskap
från 20 - 71 personer

från 23-71 personer

Dygnet runt
Dygnet
runt
För bättre
tillgänglighet
För bättre tillgänglighet
Välkommen att ringa för prisuppgiftVälkommen att ringa för prisuppgift
Lage
Lage Sjöström
Sjöström
060
81025
25
060 -- 810
070
325 76
7690
90
070 -- 325
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Såt ute på broern
å titte rätt framför däg
å vell inte akedär
vä nagen.
Då tog dom däg hiti´n bil
å for på Frösön
vä däg.
Där hädd dom på däg
nan sorts elektrisk stängsel
jussom åt gamkoerna.
Sen släft dom på stömmen
å sa åt däg
att du hadd vorte kry.
Dom skicke himm däg
vä såmma bil.
Fålke himme va hålvrädd för däg
där du såt ute på broern
å kännä på såmma vis
Som förut.
Du gatt ju fo sitte där.
Å tänk ättä.
Ur Byssfolket av Nils-Erik Sjödin
Publicerat med tillstånd av
Nils-Erik Sjödin

CENTERN OCH
CENTERKVINNORNA
Söndagen den 16 juli arrangerade centeravdelningen den årliga och
traditionella resan mot HEMLIGT MÅL. Ett 30-tal deltagare mötte upp vid Bygdegården. Gunnar Höglund var idékläckare för valet av resmål. När karavanen drog iväg och vi kom in på vägen mot Stigsjö i
Åsäng låg det många undringar i luften i bilarna. Men tillslut svängde vi in på gården hos lantbrukarparet
Birgit och Torgny Ahlberg i Roten. Begreppet mångsyssleri i samband med jordbruk ”ﬁck ett ansikte”
då makarna Ahlberg berättade om sin foretagsidé. Därefter vidtog en rundvandring på gården och vi ﬁck
studera de olika djuren som man håller. Där fanns getter i olika storlekar, hästar och höns. Vi var många
som fascinerades av grisarna av rasen Linderödssvin, som kan användas som markberedare och som dessutom har extremt högklassigt ﬂäsk. Markberedningen i grishagen var påtaglig. Dagen avslutades med lotteridragning och ”ﬁka med surr” i gårdens grillkåta.
Lennart Tjärnberg
..........................................................................................................................................

Vill du väva?
Vet du att Centerkvinnorna har två vävstolar på Bygdegården?
I den ena vävstolen kan man väva mattor och i den andra löpare. Man behöver inte vara medlem
i Centerkvinnorna för att få tillgång till vävstolarna, utan de är till för alla som vill väva. Är du
intresserad av att väva är du välkommen att höra av dig till Karin Höglund tel 83067.
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”Årets by” grillfesten

Lördagen den 12 juli 2006 var
det dags för den fest som beslutats om för att ﬁra utnämningen
till årest by i Västernrrland. Prischecken på 25000 kronor som
utdelades i våras användes för
ändamålet.
Festen hade arrangerats av
Ljustorps församling, Ljustorps IF
och Ljustorps Socken Ekonomiska
Förening med Lena Liljemark i
spetsen. Festen genomfördes med
hjälp av en lång rad föreningar
i Ljustorp, som ställde upp med
arbetskraft och materiel som tält,
stolar och bord. Kyrkan
bistod bl a med festplats, som var församlingshemmet och dess
mycket vackra park.
Festen kunde genomföras i ett alldeles perfekt väder. Det var lagom
varmt och soligt. Den
pågick mellan klockan
16 och 22. En stund efter
klockan fyra var de första
beredda att äta sin portion. Först ut blev Erik
Westin Sanna följd av
Anna Sandström Åsäng
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och Olle Åsén med fru Gunvor Sockenföreningen, dvs huvudsakBjörkom.
ligen Birgit Svensson Lagfors och
Lena Liljemark Lövberg har gjort
Gunnar Höglund hade en roll, som en mängd Ljustorpsbroschyrer,
gjorde att han ﬁck träffa alla genom mössor och tröjor för att promota
att han delade ut kött och korv till Ljustorp både utåt och inåt. Allt
såväl nya som gamla Ljustorpsbor. detta presenterades i ett eget tält på
Gänget som envist stod och gril- festen.
lade nästan 500 bitar ﬂäskkarré och
dessutom en mängd korv, var Ray- Inne i det ﬁna tältet som Betelförmond Pettersson, Micke Forslund samlingen ställt till förfogande satt
Åsäng och Roger Öberg Åsäng. många och åt, men I det ﬁna vädret
När maten var uppäten, kaffet upp- föredrog de ﬂesta att sitta ute. Även
drucket och även mazarinen upp- om det var många i parken fanns
äten var det bara att ägna sig åt det gott om hörn att koppla av i.
folkvimlet och umgås.
Många ljustorpsbor kom
och njöt av festligheten
och man stannade länge
och vimlade med grannar och vänner. Det var
många kära återseenden
i parken, bland annat
mellan Sven Eriksson
Bredsjön och Lennart
Forsberg Sörberge (tidigare Fuske). Det blev
nästan som en typ av
hemvändarstämning.
Inbjudan till festen hade
även gått ut till de äldre
som nu bor på äldreboende utanför Ljustorp.

”Årets by” grillfesten
Timrås kommunstyrelseordförande Eva Lindstrand är
Ljustorpsbo och kom tillsammans med sin familj. Sent
anländer Kristina och Torbjörn
Carlsson med medalj. Var den
från drakbåtstävlingarna i Sundsvall kanske? Jaja mensan!
Rolig att se en sån här dag är
att det är många nya Ljustorpare
är på gång, även om sockenföreningen vill ha ﬂer för att
säkra dagis och skola: Här träffades bl a Johan Modéer med
Ljustorps nyaste invåndare Livia
på magen, och Marie Sjöström
Åsäng med dotter Johanna och
Anna Modéer Tuna.
Evenemanget bevakades inte
bara av Ljustorpsbladet utan där
fanns även glada representanter
från Sundsvalls Tidning (Klas
Elving och Nils Jakobsson), som
gjorde ett helt uppslag i söndagens tidning.För att läsa artikeln
hänvisas till bl a Hembygdsföreningens klippakriv. Även Dagbladet var på plats och gjorde en
artikel med bilder.
Underhållningens afﬁschnamn
var Jon Olofsson och Erika
från Klövsjö. Dom blev under
kvällen förstärkta med Lennart
Tjärnberg, Lövberg. Frampå
kvällskvisten fylldes bord och
stolar i tältet och man kunde
njuta av musiken, vädret, maten,
alla vänner man träffat och känna
sig styrkt av att även omvärlden
upptäckt att Ljustorp är bäst!
Det var en fantastisk tillställning på många sätt och ett
utmärkt arrangemang av föreningarna som var ansvariga.
Text och bild Olof Ulander

Gunnar Höglund serverar mat till Kong Fahlgren Stavre med dotter och syster

Många njöt av det vackra vädret och den underbara miljön i gröngräset

Sponsorer för festen!
Lj. Baptistförsamling
Lj. församling
Lj. idrottsförening
Lj. Hembygdsförening
Lj. Handel
Lj. sockenförening
Tomat-Ås
Rogsta gård

Norrlandspotatis
Nord Kött och chark
Battterilagret
Gevalia
Tack för att ni ställde
upp och bidrog till att
göra festen möjlig för
oss i Ljustorp.
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Skogens guld……
Skogens guld, det vill säga kantareller vill de ﬂesta av oss gärna
hitta. Men ibland eller som oftast,
gömmer sig de små rackarna ganska
bra i skogen. Jag är hundägare och
arbetar aktivt med min hund och
många gånger har tanken slagit mig
- när jag varit ute i skogen och
letat kantareller utan att hitta några,
att det skulle vara perfekt med en
hund som kunde hjälpa till med
den här uppgiften. Det ﬁnns förstås en hel del kantarellsökkurser
för hund men jag har inte känt att
någon av dem lockat mig tillräckligt för att anmäla. Men så plötsligt en dag hittade jag den kurs
som jag kände var helt rätt för mig
och min kompis Eva. Kursen skulle
vara i Funäsdalen och sträcka sig
över 4 dagar. Kursledaren Michael
Hedman är en mycket välrenommerad hundtränare som bland annat
utbildar min- och mögelhundar.
Torsdagen den 17 augusti kom och
jag packade bilen med mina två
hundar och åkte till Funäsdalen.
Checkade in på ett mycket trevligt
pensionat i Tänndalen där hundar
är tillåtna. Vi kom precis i tid för
att hinna checka in, åka tillbaka till
Funäsdalen och hitta brandstationen där kusen skulle vara.
18.00 var vi på plats och började
kursen med att presentera oss
själva och hundarna. Därefter gick
vi igenom kursinnehållet och den
teknik som vi skulle lära oss för
ändamålet. Om ni sett gamla kriminalﬁlmer från 40- och 50-talet så
ser man ofta att man låter en hund
lukta på något som tillhört ”boven”
och sedan drar hunden iväg som
en skållad råtta (förlåt hund) och
hittar förstås boven som gömt sig
i vattnet. Man har kanske trott att
det här är ju bara ﬁlm men inte
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alls, så här gör man i verkligheten
också. När det rör sig om kantarellsök så får hunden lära sig känna
igen kantarellens doft och lär sig
att när matte/husse tar på en viss
sele ute i skogen och sedan säger
ett kommande som kanske är ”leta
kantarell” så vet hunden vad den ska
göra. Mycket ﬁnurligt och hundar
har ju som bekant ett alldeles fantastiskt luktsinne och att använda

Pontiac luktar på Kantarell (”Smeller”)
inför att han ska söka av terrängen

på natten, både hundar och förare.
Så kom den stora dagen och eldprovet när hundarna skulle ut i
skogen och leta kantareller i verkligheten. Nu gällde det att vara
skärpt och observant på sin hund.
Pontiac, min Terveuren, markerade
kantareller efter en stunds sökande
och lyckan var fullständig. Vi hade
lyckats! Man får säga som i My
Fair Lady när Eliza äntligen kunde
säga en mening perfekt ”My god
I think he has got it”. Alla deltagande hundar hittade kantareller på
riktigt. Det tog lite längre tid för
en del men de lyckades till slut och
när vi sedan ﬁck gå ut på egen hand
så hittade alla kantareller. Pontiac
och jag hittade faktiskt en hel kasse
full. Vilken lycka! Tilläggas kan att
kursledaren var mycket nöjd med
sina elever. Och jag kände att den
här kursen var en fullträff. Dessutom var vädrets makter nådiga,
det var strålande sol, varmt och
skönt. På väg hem efter cirka en
timmes körning kom regnet. Eller
rättare sagt - skyfallet.
Nu gäller bara att ge sig ut i
skogen och hitta svampen. Så om
ni ser någon med hund som smyger
omkring i skogarna i Ljustorp och
ropar ”leta kantarell” ja då är det
undertecknad och Pontiac som är
på guldjakt. Pontiac tycker att det
här är helkul och matte blir ju så
glad när han hittar dom där gula
sakerna.

sin nos är ju vad hundar är bäst på.
Följande dagar var vi uppe i ottan
och höll på till sena kvällen. Teori
varvades med praktik. Det var sex
hundar av olika ras och ålder med
på kursen och alla vara jätteduktiga. Kursledaren ﬁlmade också Text/bild:
alla ekipage så att vi kunder se vad Birgit Svensson (Lagfors)
vi gjorde rätt och fel. Det är inte och Eva Jonsson
alltid så roligt att se sig själv på
ﬁlm men man vänjer sig och tröstar
sig med att foto gör att man ser fem
centimeter tjockare ut än vad man
egentligen är. Efter långa krävande
dagar sov vi fantastiskt bra

Eu - sidan, här kommer de olika projekten att rapportera vad som hänt sen sist
BJÖRKÄNGEN

Verksamhet har pågått under sommaren. Fisk har fångats och allt
verkar fungerat bra.
Nya tag nästa sommar.

BREDSJÖN / SLÄTTMON

En service-stuga har byggs upp på badplatsen och en rast-/
fiskestuga ute på bastu-udden. Fina stugor.
Finjusteringar på bastun pågår.

Flotten har fungerat som transportmedel för byggnadsmaterial ut till udden. Den fungerar verkligen fint. Den har också används under sommaren för utflykter.

Bastu med träd och vatten

Två byggarbetare

Projektledare: Jan Blomqvist / Mats Jonsson
Servicehus

LJUSTORPS FVO

En dokumentation över Ljustorpsåns framtida skötsel och underhåll
har färdigställts av en erfaren konsult. ”Stenbumlingarna” är nu på
plats och vi hoppas att dom får avsedd effekt. Även manuell stenläggning har pågått under sommarn.

Projektledare: Stefan Grundström / Anders Mattsson

Projektet lider nu mot sin sista period. Arbeten av större karaktär och ekonomiskt beroende, kommer att vara avslutade den sista oktober. Sen kommer det att finnas plats för
finputsning av diverse åtgärder under resten av året. Det blir ett ideellt arbete.
Under resterande tid av 2006, kommer det att arbetas fram en slutrapport om projektet
i sin helhet. Och allt ska vara klart och utbetalt till den sista december 2006.
Sen är detta 3 år långa projekt slut och respektive delprojekt får börja fungera som
egna verksamheter.
Marianne Persson, EU-administratör
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Byafest på Hamregården
Den fjärde augusti bjöds det till
byafest på Hamregården för de
boende efter Hamrevägen. Ett knytkalas med grillmöjligheter och
lekar stod på agendan. Vid sjutiden
samlades ett tjugotal glada, grillsugna grannar och festen var i full
gång. Det grillades och pratades i
timtal och stämningen var på topp
ända från början
Efter maten sattes ett kubbspel upp
och lekarna var i full gång. Sammanhållningen hade blivit mycket
bättre efter grillningen och nu var
det blandade lag med väl kända
som okända ansikten som kämpade efter att få välta kubbkungen.
Plockepinn var också ett spelalternativ, såväl som pilkastning.

Trevlig samvaro under middagen

Eva Stavrin och Vivianne Frölander hade gjort utsökta marängtårtor som de bjöd på till efterrätt. Det
uppskattades av alla och kvällen
ﬁck sin prick över i:et. Efter desserten fortsatte lekarna och människor lärde känna varandra bättre.
Med musik i bakgrunden, värmen
från grillen och mörkret som sakta
sänkte sig över hembygdsgården
pågick diskussionerna och festen
fortsatte långt in på småtimmarna.
Det hade blivit en minst sagt lyckad
kväll med bra stämning, utan bråk,
bättre relationer skapdes och ett
löfte om en tradition med en byafest varje år hade fötts.
Text och foto: Rebecca Johansson

Grannarna tävlar i spel på Hamregården

Dam & Herrkläder
med bra passform
Dam & Herr

Höstnyheter
Öppet lördagar 11-14
Vägbeskrivning: Åk förbi Söråker mot Tynderö, sväng vänster vid
Skäggsta ca 100 m.
Lördagar 11-14 Ɣ Tel. 073-778 65 26
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Många nyfödda!

Modevisning

Nu har det fötts en hel del barn i
Ljustorp igen. Vi vill gratulera alla
nyblivna föräldrar till deras
små ”guldklimpar”. Barn behövs
för att Ljustorp ska överleva.

9 okt kl 19.00

Grattis!

på Bygdegården
Medverkande:
Seniorshopen
Pettersson herr o skor Timrå
Pettersson Sörberge
Monicas Timrå
Discjockey är Magnus
Pris 60 kr
Alla är hjärtligt
välkomna !

Numrets Lövbergare
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Utflykt till Glupen
Den 9 sept 2006 hölls en utﬂykt
till Glupen som arrangerats av
Skogsstyrelsen och Ljustorps
Hembygdsförening.
Totalt kom 50 personer, många med
anknytning till de familjer som bott
och verkat i den lilla skogsbyn.
Glupen ligger mitt emellan Indal
och Ljustorp och är normalt ganska
svårt att nå bekvämt efter som det
inte ﬁnns några öppna vägar fram.
Byns historia börjar med att
drängen Olof Olsson Indal ﬁck ett
dagsverkstorp avstyckat. Efter det
följde stora investeringar i en enbladig exportsåg och det måste ha
gett arbete åt många att skapa
den stora dammen, regleranordningar, stigar/vägar och själva sågen
med sågarbostaden. Sedan avstyckades ytterligare ett dagsverkstorp
och därmed var en liten skogsby
skapad.
Öppom 5:5

Ulrika Stenbäck-Lundquist berättar om fornminnesskydd
Öppom 5:6
Berggren och Marias stuga. Torpet
beboddes och drevs från 1871 i
ca 85 år av 4 olika ägare. Även
det här torpet födde under sin storhetstid minst en familj. Stugan har
inte rivits utan bara fått sjunka ihop
med åren.
Ulrika Stenbäck-Lundquist från
Skogsstyrelsen berättade om vad
man kan göra för att skydda lämningar mot förstörelse. Det handlar bl a om att träd inte bör få
växa i lämningar eftersom vid en
ev storm kan träden blåsa omkull
och rotsystemet riva sönder hela
lämningen.

Torpet drevs från 1848 i ca 100
år av olika ägare som ett framgångsrikt torp som födde fram fem
familjer med sina resp barnkullar.
1945 brann bostadshuset och ﬂer
byggnader ned. Över bäcken hade
en av ägarna byggt en loge för att Olof Ulander berättade om torpens
tröska, mala och göra takspån.
historia som omfattar bl a dråp och
tjuvjakter förutom generationer av

slitsamma torparinsatser. För den
som vill läsa mer om historien
kan Ljustorps Hembygdsförening
tillhandahålla följande: ”Glupen
skogsbyn som dog” Studiecirkel
Indal, med bl a Kondor Hallin.
Skriven berättelse av Lars Vesterlund. ”Berggren o Maria -ett sällsamt par” Karl Anton Öberg. ”De
vattendrivna ramsågarna” Studiecirkel Ljustorp, Arnold Thunström
Hembygdsföreningens medlemmar
gjorde en ﬁn insats och bjöd på
förfriskningar i skogen. Man serverade kaffe och smörgåsar, och
gräddade kolbullar.
Arnold Thunström var med och
pekade ut platsen där sågen en
gång stått och förklarar varför man
kan vara säker på det. Ett viktigt
tecken är att man delat på vattnet i
olika fåror så att man kunde styra
mängden vatten in till sågen. Sågen
låg aldrig i huvudrännan.
1850 uppfördes sågen av handlanden PO Wiström Sundsvall. Det var
en exportsåg med en ram och ett
blad. Virke fraktades via ”Plankvägen” till Indal.
1886 köptes sågen av 5 bönder
Öppom, Hamre och Förtuna och
ﬂyttas till Skäljomsbäcken.
Text och foto: Olof Ulander
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Tapetsera eller måla?
Alla typer av målningsarbeten utföres.
Vänd er med förtroende till
ortens målare

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

Öppettider
Fredagar 13-15 jämna veckor
På Bygdekontoret i Ljustorp
Hembesök kan bokas
Anhörigkonsulent Ulla Hamrin
070-656 98 31

Träffpunkten
Anhörigcenter
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Jaktspecial
Ur idrottsföreningens förenings- man sig på något som kallas pass.
blad kring -70 talet
När man stått på pass vid pass en
Okänd författare
timme sätter man sig. Detta kallas
att sitta på pass. När man suttit
Instruktion för svensk älgjakt
på pass i 5 minuter tar man en
klunk jägarbrännvin för att hålla
Älgjakten är den mest populära av värmen uppe. När man gjort detta
alla jaktformer. Antalet nedlagda blir man en annan människa. Den
hemmansägare och drevkarlar bär andra människan behöver också en
tydligt vittne om den saken. Att just klunk för att hålla värmen uppe,
älgjakten blivit så populär beror varför man ger den andra människanske i främsta rummet på att kan denna klunk. När man tagit åtta
några förkunskaper såsom skjut- klunkar för att hålla värmen uppe
kunnighet och dylikt inte är nöd- hos både människorna, är värmen
vändigt - eftersom älgen är vårt så högt upp den kan komma. Man
största villebråd och alltså mycket,
mycket lättare att träffa än t
ex ekorrar, råttor och fåglar
vilka dessutom lättare kan ﬂyga
bort. Några allmänna redan vedertagna förhållningsregler kan
dock vara lämpliga att erinra
om.
Alltså. Man inköper en stycken
jaktkostym av grönt tyg, ett
stycken jakthorn och två liter
brännvin samt lånar ett gevär,
vilket som helst. Viktigast är
brännvinet, vilket bland annat framgår därav att staten låter säja ett
särskilt jägarbrännvin, avsett att
förtäras under älgjakten. Det vore
otacksamt mot den omtänksamma
staten att inte köpa minst två liter
varav en halv liter bör användas för
att lägga den så kallade grunden
innan man går hemifrån. Genom
denna förberedande åtgärd ser man
två älgar istället för en, vilket underlättar träffmöjligheterna. I varje fall
kan man vara säker på att åtminstone träffa den ena älgen om man
siktar mellan båda

övergår då till att klunka för att
hålla humöret uppe. För detta fordras större klunkar. Man tar sådana.
På så sätt får jägaren både värmen
och humöret att hålla sig uppe,
men det är också det enda hos
honom som håller sig uppe. Resten
av jägaren lägger sig. Det kallas att
ligga på pass och är mycket lättare
och vanligare än att stå.

När jägaren nått detta behagliga
tillstånd kan han börja själva jakten,
vilket tillgår så att man börjar med
att spetsa öronen och spärra upp
ögonen. Om man kan. Jakten indeDet ovannämnda jakthornet är las nämligen i tvenne huvudmoockså en viktig detalj. Så fort man ment, då det gäller att vara på sin
lyckas fälla något så blåser man vakt. Dessa moment är:
en triumferande fanfar i hornet. Ett
När man hör något prassla
jaktgevär kan, som sagt var också 1.
vara bra att ha med och användes 2.
När man ser något som ser
då att skjuta med.
ur att röra sig
Så går man ut i skogen. Där ställer Det är på dessa båda moment som
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utgången av jakten hänger. Hör
man något prassla, så kan man vara
säker på att det är en älg, om inte
två. Man tar då hastigt en klunk,
för att styrka sig för det avgörande
ögonblicket. Så beslutar man sig
för att skjuta i riktning mot prasslandet, varvid man bör tillse att
pipan inte är riktad mot en själv,
när man trycker av. Är den det,
klunkar man inte mer. Rätt vänd är
emellertid pipan farlig för prasslet. Man skjuter därför mot detta.
Det kan visserligen vara en människa, men varför skulle man misstänka det? Det är fult att vara
misstänksam mot sin medmänniskor.
Samma handlingskraft gäller
det att vis prov på vid moment
2. Det vill säga, när man ser
något som ser ut att röra sig.
Man fyrar genast av mot detta ty
det måste då vara en älg. Under
alla omständigheter gäller det
att inte vänta tills man verkligen ser vad det är som rör sig,
för då kan det vara för sent.
Om älgen efter första skottet skulle
komma framrusande ur buskarna
på två ben, svärande och hotande
med polisanmälan samt i övrigt
bete sig som en människa, så förstår man att det endast beror på att
man klunkat för mycket och det
gäller därför att skjuta fort, innan
det kommer vita elefanter emot en
också.
Dagen efter läser man i tidningen
att man varit ute på älgjakt tillsammans med en god vän, samt att den
gode vännen var född 1883 och
ogift. Man fäller då en tår, ty har
man varit med om en jakt, ska man
åtminstone kunna säga att man fällt
något.
Redaktionen tar inget ansvar för
efterlevnaden av dessa regler, men
känner en viss glädje att traditionerna har ändrat sig...
Foto Bernd Krauss

Jaktspecial
Utdrag ur Ljustorps IF föreningsblad från ca 1970 talet
Berättelse om Petter Bergs
julälgar
Det var dagarna strax före jul, det
året som Petter tjänade dräng hos
Joel på Laxsjöholmen. Petter skulle
hämta hö (starrhö) uppe vid Korsmyran. Myrarna var frusna och det
hade kommit en fot snö så föret
var utmärkt. När Petter gjorde sig
i ordning för färden tog han med
geväret i höskrindan för det brukade sitta tjädertuppar i tallarna på
Korsmyran. Det skulle inte vara så
dumt lite fågel istället för den evinnerliga siken som de ﬁck äta varje
dag.
Petter satt och spejade i talltopparna medan hästen knegade framåt
i snön. Någon tjäder syntes inte
till så Petter började tvivla på att
det skulle bli något sovel. Det blir
nog sik i jul också tänkte han.
Nu började han närma sig höstackarna som stod ute på myren. Men,
vad var det, en av dem verkade så
besynnerlig. Stod det inte en älg
och åt ur stacken. Petter tog fram
geväret och laddade om med ett
kulskott. Sedan körde han tills han
var 50 meter från älgen innan han
lät skottet gå. Älgen stöp på ﬂäcken
av den välriktade kulan.

ran. Han körde fram till samma
stack som dagen före och lastade
på. Men döm om hans förvåning
när sedan hade lastat på halva
stacken och ﬁck se att det låt en död
älg på andra sidan. Gårdagens välriktade skott hade gått igenom den
första älgen samt därefter genom
stacken för att sedan träffa även
en andra älg, vilken hade stått på
andra sidan. Nu ﬁck han göra om
samma manöver som föregående
dag.

Petter körde fram och drog upp
älgen på höskrindan. Därefter tog Petter avlutade sin berättelse med
han några fång hö och täckte över orden: ”Vi laant ut na siknät na mer
den. Sedan styrde han kosan hemåt, den vintern”
glad i hågen. Nu skulle det väl i
Text: Sigfrid Gälldin
alla fall bli slut på den eviga sikdieten. När han kom hem kördes
Rolig historia!
älgen direkt upp på logen där man
- Efter årets älgjakt måste vi
genast började slakten.
Nu hade man fått mat till husfoket, men till djuren saknades foder.
Petter ﬁck därför dagen efter på
nytt ställa färden upp till Korsmy-

se sanningen i vitögat. Vi får
nog hålla upp med jakten
några år och låta Ljustorp
växa till sig

Foto Bernd Krauss

Nyhetsklipp
SVT 19 juni 2001
Älg hoppade in i vardagsrummet. Ett
par i Nuhos i mellersta Finland ﬁck
oväntat besök vi frukosten, då en
älgko hoppade in genom köksfönstret
i deras hus. Älkom skadades svårt av
glaset, men fortsatte in i vardagsrummet. Det 60 åriga paret ringde larmtjänsten och senare kunde polisen
avliva älgen på plats i vardagsrummet. Paret ﬁck uppsöka vårdcentralen
för chocken och enstaka glassplitter,
skriver den ﬁnska nyhetsbyrån FNB.
Norråker (TT)
Älghuligan satte skräck i Jämtlandsbor. Älgtjurens midsommarﬁrande i
Norråker tog sig våldsamma uttryck.
Den krossade bilfönster, garageväggar och stängsel, alltmedan ortsbor
skrämda ﬂydde fältet. Polis kallades
till platsen och alivade älgtjuren som
av allat att döma led av någon slags
sjukcom, uppger Östersundsposten.
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Surströmmingsfest i Lagfors
Traditionsenlig samlades byalaget till sensommarfest vid bagarstugan i Lagfors första lördagen
i september.
Det var en rätt ljum kväll där regnet
uteblev och vi kunde sitta vid uteborden och njuta av delikatesserna.
Surströmmingsdoften spreds över
den spegelblanka Lagforsdammen
där så småningom ljusbrickorna
utsattes och gav en trollsk belysning i kvällsmörkret.
Ett trettital medverkande och några
nya ansikten dök upp bl a två tidigare ”gubbar” som bott i Lagfors
och en långväga gäst, den förre
arrendatorsonen Jan-Erik Åström
från Sundbyberg och den närboende Bo Bjurström från Frötuna.
Ett tillskott i vår medlemsmatrikel
får vi förmoda. Allt var välornat
med servering och bakning vilket
”bäddade” för en trevlig fest. Så
småningom skingrades festdeltagarna och vid midnatt syntes siluetterna i vägbelysningen på de sista
hemvandrarna.
Rapporten från ”Doftlagunen”
signeras Totte Byström,
Foto Birgit Svensson
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Aktiviteter oktober - november
Oktober
Sön 1/10 kl 11.00
Gudstjänst
Betel kapell
Arr. Baptistförsamlingen
Tis 3/10 kl 13.30
Vernissage konstutställn
Bygdegården
Arr. Bygdegården
Ons 4/10 Lov skolan
Ons 4/10 - 6/10 kl 16-20
Konstutställning
Bygdegården
Arr. Bygdegården
Lör 7/10 -8/10 kl 12-16
Konstutställning
Bygdegården
Arr. bygdegården
Sön 8/10 kl 11.00
Skördegudstjänst
Ljustorps Kyrka
Arr. Ljustorps församling
Mån 9/10 kl 19.00
Modevisning
Bygdegården
Arr. Röda korset
Tis 10/10 kl 19.00
Medlemsmöte
Bygdegården
Arr. Socialdemokraterna
Ons 11/10 kl 12.00
Mitt på dagen träff
Församlingshemmet
Arr Ljustorps församling
To 12/10 kl 19.00
Teater: Thomas
Andersson med vänner
Bygdegården
Arr. Timrå teaters. &
Hembygdsföreningen
Sön 15/10 kl 19.00
Brasafton
Ljustorps hembygdsgård
Arrr. Hembygdsför.
Tis 17/10 kl 12-15
Timrå Konsument
Bygdekontoret
Arr. Bygdekontoret
Tis 17/10 kl 13.00
Medlemsmöte PRO
Bygdegården
Arr. PRO
Fre 20/10 kl 13-15
Träffpunkten
Bygdekontoret
Arr. Bygdekontoret

Sön 22/10 kl 11.00
Festhögmässa
Ljustorps kyrka
arr. Lj. församling
Sön 22/10 kl 16.00
Nattvardsgudstjänst
Betel kapell
Arr. Lj Baptistförsamling
Tis 24/10 kl 19.00
Medelmsmöte
Bygdegården
Arr: Centerkvinnorna
Lör 28/10
1 års jubileum affären
och bygdekontoret
Lj Handel & bygdegården
Arr. Ljustorps Handel
Sön 29/10 kl 16.00
Julauktion
Ladugården Lögdö
Arr: SPF Höstsol
Mån 30/10 -3/11 Lov skolan

November
Lör 4/11 kl 10-15
Kyrkan är öppen, kaffe i
församlingshemmet
Arr. Ljustorps församling
Lör 4/11 kl 19.00
Minnesgudstjänst
Ljustorps kyrka
Arr. Ljustorps församling
Sön 5/11 kl 11.00
Gudstjänst
Betel kapell
Arr. Lj Baptistförsamling
To 9/11 kl 19.00
Cafékväll
Församlingshemmet
arr: Ljustorps församling
Fre 10/11 Manusstopp Lj blad
Sön 12/11 kl 11.00
Familjegudsjänst
Ljustorps kyrka
Arr Ljustorps församling
Sön 12/11 kl 11.00
Lovsångsgudstjänst
med Bengt Johansson
Betel kapell
Arr. Lj. baptistförsamling
Tis 14/11 kl 19.00
Medlemsmöte
Bygdegården
Arr. Socialdemokraterna

Ons 15/11 kl 12.00
Mitt på dagen träff
Församlingshemmet
Arr. Ljustorps församling
Fre 17/11 kl 13-15
Träffpunkten
Bygdekontoret
Arr. bygdekontoret
Sön 19/11 kl 18.00
Höstaution
Bygdegården
Arr. Centerkvinnorna
Sön 19/11 kl 18.00
Mässa i Taizéton
Lj. kyrka
Arr. Ljustorps församling
Tis 21/11 kl 13.00
Medlemsmöte PRO
Bygdegården
Arr. PRO
Ons 22/11 kl 19.00
Foto & berättarkväll
Hembygdsgården
Arr. Hembygdsföreningen
Lör 25/11 kl 14.00
Julbord SPF Höstsol
Bygdegården
Arr. SPF Höstsol
Sön 26/11 kl 11.00
Nattvardsgudstjänst
Betel kapell
Arr. Lj baptistförsamling

December
Sön 3/12 kl 15-18
Tomteland
Bygdegården
Arr. Ljustorps IF

1 års jubileum
Ljustorps Handel och
Bygdekontoret den 28/10

Se kommande anslag & utskick

Vill du ha hjälp
att sy dina
gardiner!
Ring Doris 060-81076
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Nyttiga sidan !
Telefonnummer
Ljustorp
Ljustorps Handel
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi
Tomat Ås
Idrottsplatsen
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret
Ljustorps brandkår
Bagarstuga Lagfors
Bagarstuga Stavre.
Rökkåta Mjällå
Kanotuthyrning

Öppettider
Ljustorps Handel

060-820 40
060-820 49
060-820 37
060-810 50
060-824 03
060-821 86
060-824 03
060-821 86
070-28 83 147
060-824 13
112
060-810 50
060-830 67
060-840 84
0730-944 944

Mån-Fre 9-19,
Lö 10-16, Sön 11-15

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

Tis-Sön 8-20
Stänger kring 31/10

Bygdekontoret

Mån-Fre 9-19 (tillgängligt)
Personal 12-14

Kansli IP

Mån-Fre 8-12,
mån & ons 8-15

Biblioteket

mån&ons 17-19

W ungdomsmöten Fre 19- Betel
Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola
Sjukanmälan Lj. Skola
Fritids
Rektor Lj. Arne Perming
Ala skola
Sjukanmälan Ala
Sörberge skola
Sjukanmälan Sörberge
Ljustorps förskola
Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage)
Ljustorps Taxi

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

Din Tur, kundtjänst
Lj. skola

070-325 76 90
070-288 47 46
070-247 14 14
0771-100 110
060-401 65

Allmänt
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset
Apotek
Försäkringskassa
Veterinär Timrå
Timrå Kommun
Timrå badhus
Arbetsförmedlingen
Postutlämning Timrå
Polisen Timrå
Länsstyrelsen
Färdtjänst

060-464 00
060-18 10 00
0771-450 450
0771-524 022
060-58 05 25
060-16 31 00
060-16 32 00
0771-416 416
060-57 34 31
060-59 21 60
0611-34 90 00
060-16 31 21
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Fritidsgården

Se utskick från skolan

Träffpunkten

Jämn fredag 13-15

Konsument Timrå

Se kalender

Ljustorparen!
Ljustorparen är inte som andra. Framförallt är
han vacker. Han har inte stockholmarens lömska
blick, inte heller göteborgarens hysteriska talesätt eller skåningens tillkrånglade tolkning av vårt
modermål.
Nej, ljustorparen är en prydnad för mänskligheten. Likt ett majestätiskt monument höjer han
sig över fjällen. Hans blick är ärligt trofast, hans
kinder glöder av hälsa och hans hållning är rakryggat reslig. Ändock är han vackrast innuti. Där
klappar ett ädelt hjärta och där har en obeﬂäckad
karaktär tagit sitt säte. Lägg därtill en nästan överjordisk snabbhet i tanken, en klokhet och en känslighet som saknar motstycke någonstans. Ställ
honom inför svåraste problem, stapla upp framför honom all jordens bekymmer, kom till honom
med konﬂikter och allsköns elände. Han kommer
att lyssna tålmodigt på dina jämmerliga klagovisor, men du kommer också strax att ﬁnna tröst i
hans kloka lösning på världsalltets dilemma.
Per på Trädgår´n
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Föreningstidning

Returadress:

Ljustorps Sockenförening
Öppom 110,
860 33 BERGEFORSEN

Andreas Sellin i sin traktor

B

foto: Birgit Svensson

