
LJUSTORPSBLADET

Utgivare: Ljustorp socken ekonomisk förening

Ljustorps populäraste tidning!

Årgång 13

Nr 5 * 2007

Foto: Birgit Svensson

Humlans Slöjd
Öppnar den 6 oktober

11-1511-15

Modevisning
1 oktober 19.00

Bygdegården

Bokcafé
15 oktober kl 18.30

Biblioteket

Artiklar
Sid 4 Älgjakt
Sid 6    Serieslut för fotollen
Sid 6    Öppna förskolan
Sid 8    Skogens kulturarv
Sid 8     Elisabeth ”stigfi nnare”
Sid 10  Veteranbilsrally
Sid 12  Amerikaresan del 5
Sid 16  Tottes hörna
Sid 18  Turista hemma
Sid 22   Smårartiklar
Sid 22   Geocaching
Sid 24  Fest i Stravre
Sid 24  Humlans Slöjd

Sid 26  Surströmmingsfest
Sid 26  Hälsogänget
Sid  28  Bönder i Ljustorp
Sid 30  Poweryga

Föreningsinformation
Sid 3   Sockenföreningen
Sid 7   Ljustorps IF 
Sid 9   Bygdegårdssidan
Sid 11 Centern
Sid 17 Ljustorps församling
Sid 18 Byalagssidan
Sid 19 Baptistförsamlingen

Övrigt
Sid 2    Redaktionell info
Sid 14  Ljustorpsminnen
Sid 20  Biblioteket
Sid 20  Byssfolket
Sid 21  Träffpunkten
Sid 32  Aktiviteter
Sid 34  Ljustorps information
Sid 37  Ordspråket

Höstauktion
28 oktober kl 16

LögdöLögdö



2

Distribution

Huvudansvarig: Ulf Nilsson 070-203 54 69

Slättmon,Västansjön,Bredsjön,Uddefors:
Göran Andersson   tel: 060-845 12 

Lagfors, Åsbacken, 
Lea Hömström   tel: 060-810 50 

Fuske:
Fuske byalag   tel: 060-810 51

Lövbergsvägen, Edsta-Jällvik-Bjökom: 
Kjell Sjödin    tel: 060-820 31

Skäljom-Edsåker-Aspån:
Hans Öberg    tel: 060-57 56 26 

Lögdö, Ribodarna-Masugnarna: 
Björn Andersson   tel: 060-820 74 

Prästsvedjan,Höglandsv,Mellberg,Kyrkberget:
Pernilla Sjöström   tel: 060-824 34 

Öppomsvägen, Hamrevägen: 
Erland Nordström   tel: 060-823 19 

Skäljom,Åsäng,Stavreviken,Rotenv:
Mikael Forslund  tel: 060-831 17

Åsäng mot Viksjögränsen: 
Mjällådalens byalag mobil: 0737-28 25 08

Ring er distributör om ni inte fått tidningen...

Kommande tidning
Nästa tidning 24-25/11
Stoppdatum den 2/11 

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

Annonser
Kontakta Kjell Rastberg, Mait Härén eller

redaktionen. Mail: ljustorpsbladet@ljustorp.se

Om du eller någon du känner skulle vilja medverka 
eller skriva i tidningen, så hör av dig. Vi vill gärna 
täcka upp det mesta som händer i bygden, men tiden 
räcker inte alltid till. Vi är därför tacksamma för all 
hjälp och alla bidrag som vi kan få.

LJUSTORP EN BLOMSTRANDE LANDSBYGD

REDAKTIONELL INFORMATION

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

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

Ansvarig utgivare
Nicklas Andersson mobil: 0730-76 46 02

Redaktion
Birgit Svensson tel: 060-81139
Lena Liljemark  tel: 060-824 13 (Bygdekontoret)
Olof Ulander  tel: 060-822 40

Annonser
Kjell Rastberg           mobil: 073-728 25 08, 
Mait Härén               mobil: 070-216 11 56 

LJUSTORP EN BLOMSTRANDE LANDSBYGD
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Jakt, lingontid och ”happy cow”...
Styrelse 2007

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

Ljustorps sockenförening

Föreningen skall 
verka för att skapa 
de bästa förutsätt-
ningar 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)
(ring och boka tid för att 
träffa Birgit eller Lena)

Ljustorps Handel, 
Öppom 110

861 93  Ljustorp
Tel:060-824 13

bygdekontoret@ljustorp.se
www.ljustorp.se/bygdekontoret

www.ljustorp.se

I projektets slutfas står vi inför en del 
förändringar. Lena har slutat att arbets-
pröva, men kvarstår som projektledare 
för projektet. Vi är sedan i våras installe-
rade i våra nya lokaler på Humlegården. 
Det innebär att själva Bygdekontoret är 
kvar på affären, men projektet med per-

sonal håller till i nya större lokaler.

Eventuellt kommer vi att få ytterligare 
en deltagare som arbetar med oss de 
sista månaderna av projektet. Vi hoppas 
att få besked vilken dag som helst.

Birgit och Lena

Rapport från EU projektet
för utslussning i arbetslivet

Stöd vår verksamhet, betala årsavgift!

Så har hösten kommit och slutgiltigt blåst 
bort det sista som var kvar av sommaren. 
Med hösten följer ju mångas fritidssyssel-
sättningar som älgjakt och bärplockning 
även om dom helst inte utövas samtidigt ;)

Höstarna är ju alltid lite uppstartstid och 
det händer mycket nytt och intressant i 
bygden. I samband med utgivningen så 
anordnar Röda korset modevisning på Byg-
degården, ett arrangemang som uppskat-
tas av många i Ljustorp. Yogaklass har 
kört igång i skolans gympasal. I Bygdegår-
den kommer vi att köra igång med afri-
kansk dans. Hälsogänget kör på och träffas 
hädanefter på onsdagar 17.30, Turistgrup-
pen har varit och representerat Ljustorp 
på Skogens dag i Sundsvall den 23 septem-
ber och infl yttningsgruppen håller på att 
arbeta fram en handlingsplan. 

Sockenföreningen kommer att hålla hös-
tens föreningsmöte den 12 november. Då 
ska vi prata om vilka frågor som är viktiga 
i Ljustorp just nu och hur vi föreningar kan 
samverka bättre. 

Den största nyheten är väl ändå att Hum-
lans slöjd öppnar den 6: e oktober. Det 
blir ett välkommet inslag i Ljustorp både 
för shoppare och för hantverkare. Vi håller 
tummarna för att allt kommer att gå bra.

Nu börjar dessutom stora Humlegården 
fyllas med hyresgäster och det är roligt att 
vi får en lokal med kontorsutrymmen där 
föreningsliv och företag kan samsas. Det 
ska bli intressant att se vad det kan ge för 
samordningsfördelar i framtiden.

Optisk fi ber projektet går mot sitt slut och 
förhoppningsvis kommer alla som anmält 

sitt intresse för optisk 
fi ber att vara inkopplade 
om några veckor. Det 
är idag ca 65 hushåll 
som har grävt och 
kommer att kopplas in. 
Artikel kommer i nästa 
Ljustorpsblad. För alla 
andra kommer möjlighe-
ten med ADSL att fi nnas 
kvar precis som nu.

Tillsammans med nyhe-
ten om Geocaching som 
kör igång i Ljustorp, se 
separat artikel, håller sig 
Ljustorp i teknikens 
framkant. Här bor man 
nära naturen, men ändå 
mitt i den moderna
utvecklingen.

Styrelsen genom
Lena LiljemarkErikssons kossor på väg ut på sommarbete får i det här numret represente-

rar lyckan av att bo i Ljustorp!
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Anders Mattson och Bert Backström på jaktmarkerna i Öppom

Oscar Westerlund, Öppom, tillsamman med dagens ”nedlagda” älg

Älgjakt, passion för många
Älgjakt är ett stort fritidsin-
tresse i Ljustorp eller man 
kanske ska kalla det hobby. En 
vecka i september vimlar det av 
män, i refl exvästar, i och efter 
vägar och i skogen. Det är ingen 
idé att försöka planera in något 
annat under den ”heliga tiden”.

I Västernorrland fi nns 12 654 jägare 
och över 75 000 gevär. Hur många 
det fi nns i Ljustorp vet vi inte. Ifjol 
sköts däremot 72 älgar i Ljustorps 
jaktområde.

Öppoms jaktlag är ett av Ljustorps 
jaktlag och är en sammanslagning av 
jaktlag från byarna Öppom, Hamre, 
Mellerberg och Prästsvedjan. Jakt-
laget består av 18 personer, men så 
många är vi sällan, säger Anders 
Mattsson. Hittills har man skjutit 
fyra älgar under årets jakt och den 
sista har vi på bild här bredvid. Den 
stolte skytten var just Anders Matts-
son från Öppom. Anders berättar att 

älgen var en pinntjur, dvs en liten 
tjur.  Precis 
innan skotten 
var tjuren 
tillsammans 
med en större 
tjur i skogen 
och slogs. Sen 
försvann båda 
och sen dök 
den mindre 
upp igen.

Anders Matts-
son från 
Öppom har 
varit med på 
jakten i 
Ljustorp sen 
har var 5 år 
och jagat 
aktivt sen han 
var 18 år. Så 

det har blivit några stycken fällda 
älgar genom åren.

Dragkraften hos älgjakten är nog 
spänningspåslaget, säger Anders. 
- Det sprakar i skogen och man ska 
hinna sikta och skjuta. Det är en 
otrolig adrenalinskjuts. Först sitter 
du bara och väntar hur länge som 
helst och sen kommer det helt plöts-
ligt ett djur. Man blir alldeles skakig 
av adrenalinpåslaget. Det är spän-
nande något så fruktansvärt. Är 
man inte med så missar man älgen. 
Det gäller att vara uppmärksam 
varenda sekund. 

- Dessutom är det kul att sitta i 
skogen och titta på djuren. I år 
är det mängder av råttor som man 
kan titta på när man blir uttråkad, 
avslutar Anders.

Text och bild Lena Liljemark

Ljustorpsjägarens hjärta klappar lite extra hårt för älgjakten
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Fler erbjudanden fi nns i butiken ! Priserna gäller t.o.m  7 okt med reservation för slutförsäljning

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

HEMSÄNDNING
Tel: 820 40

Leverans
fredag förmiddag

Beställning
senast torsdag

LEVERERAS
KOSTNADS FRITT

OMBUD FÖR

Kom och avnjut en  kopp kaffe i vår spelhörna

Niclas, Veronica och Jörgen Hälsar alla hjärtligt välkomna

Invigning av vår nya mataffär (i Brunne), Stigsjö Handel  den 27 okt

Coca cola 2L 
14.9014.90

Pripps Blå 3,5%

49:90:-

Ord pris 42,00.

(pant tillkommer)
Ord pris 19,90 + pant

 (pant tillkommer)
Ord pris 59,90 + pant

Fiskbullar
Abba

2  för 35 :-35 :-

www.ljustorpshandel.se

Dubbla stycksaker från 
Cloetta & Marabo

2 för 20:-
Ord pris 164,50 Ord pris 27:-

Färdig mat 

FINDUS
360-440g

5st för 
  99 :-

Hyr Fyrhjuling på Ljustorps Handel 
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Ljustorp på 7:e plats i IV:an
Så är årets seriespel för 
Ljustorp IF slut och vi 
slutar 7:a i tabellen efter en 
härlig vinst i sista matchen. 
Medskogsbron går upp till 
div 3 och vilka som åker ner 
är inte helt klart.

Ljustorp hade som målsätt-
ning i början av säsongen att 
komma i mitten av tabellen, 
vilket man också har gjort.

Ulf Nilsson i Ljustorps A sek-
tion säger att laget och lagets 
ledning har gjort ett mycket 
bra jobb. Det är mycket runt 
omkring och ”Myggan” har lagt 
ner ett enormt jobb. Dessutom 
har det varit bra publiktill-
strömning och det är alltid kul, 
avslutar Ulf.

Miguel Gode ”Myggan” berät-
tar hur han ser på place-
ringen. - Det har gått ett steg 
framåt. Ifjol var vi 8: a i tabel-
len. Normalt för att hålla sig 
kvar brukar det behövas 24-25 
poäng, men i år har det varit 
osäkert ända till slutet hur det 
skulle gå. Det är kul att vi har 
klarat vår målsättning med det 
unga och relativt oerfarna lag 
som vi faktiskt har haft i år.

Jag vill också rikta ett stort 
tack till alla sponsorer, företag, 
ideella och naturligtvis till vår 
publik som har ställt upp för 
oss under säsongen, avslutar 
Miguel.

Text: Lena Liljemark

Serietabell

Lag      M   V   O   F   GM   IM  P 

Medskogsbron  22  16   1   5    64 - 20    49 
Sidsjö-Böle    22  13   4   5    46 - 29    43 
Lucksta    22  11   2   9    41 - 38    35 
Ånge     22    9   5   8    38 - 28    32 
Sund     22    9   5   8    34 - 39    32 
Heffners-Ortv.  22    9   4   9    33 - 36    31 
Ljustorp    22    9   3 10    36 - 39    30 
Matfors    22    9   3 10    41 - 45    30 
Torpshammar  22    8   5   9    43 - 47    29 
Östavall    22    7   4 11    54 - 53    25 
Kovland    22    5   7 10    34 - 54    22 
Holm     22    3   5 14    24 - 60    14 

M=Gjorda mål, V= vinster, O=oavgjorda, 
F=förluster, GM= Gjorda mål, IM= inläppta 
mål och P= Poäng

Öppet kyrkis
Öppet kyrkis har kört igång 
sin höstverksamhet och i år 
är det Marianne Svelander som 
kommer att vara ledare. Verk-
samheten bedrivs på försam-
lingshemmet i Ljustorp tisdagar 
mellan 10-12.

Invigningsdagen är det tolv barn och 
nio föräldrar som deltar i verksam-
heten. Nya ledaren Marianne har 
hjälp av pensionären Mona Chris-

tiansson som kört kyrkisverk-
samhet under många år i 
församlingen. Verksamheten 
börjar med en liten samling 
med sång och rörelselekar, sen 
blir det fi ka och umgänge. 
Dom lite större barnen får 
också sätta sig och leka med 
”play doh” i ett eget rum.

På plats fi nns både mammor 
och pappor, även om det just 
idag bara var en pappa när-
varande. Barnen är av blan-

dad ålder från ganska 
nyfödda till ca 5 års 
ålder. En av mam-
morna är den åter-
infl yttade Camilla 
Abrahamsson med 
dotter Naoise. Hon 
och hennes familj fl yt-
tade hem till Ljustorp 
igen efter 10 år i 
Irland. - Det känns 
bra med den här 
typen av verksamhet, 
berättar Cecilia. Det 
är skönt att komma 
ut och träffa folk och 
det är bra för Naoise 
att träffa andra barn.

Ledaren Marianne berättar att det 
här är hennes första dag i Ljustorp. 
Hon har gått Musikhandledarlinjen 
i Härnösand och ska nu vara ansva-
rig för kyrkisverksamheten i Söråker 
och Ljustorp. - Det kommer att formas 
efter föräldrarna och barnens önske-
mål, men i stort sett kommer verk-
samheten att fortsätta som tidigare. 

Föräldern Annelie Reineholt från 
Åsäng berättar att det är jättebra 
med social gemenskap framförallt 
när man inte har barnen på dagis. 
Barnen och föräldrarna får umgås. 
Dessutom lär man känna barnens 
framtida skolkamrater och deras för-
äldrar, avslutar Annelie.

Text och bild: Lena LiljemarkFöräldrar och barn i kyrkisgruppen

Rebecca Nilsson, Tor Hoffman, Erik Nordin och 
Elias Mattsson ”degar” med Play doh

Verksamhet för små ljustorpare
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Julmarknad 
Den 2 december 

På Ljustorps Bygdegård 
Hör av Er om Ni vill  

vara med 
Ring Vivianne,  
tel. 060 82186 

Först till kvarn… 

              HUMLEGÅRDEN 
 

Vi vill hälsa alla våra  
hyresgäster på Humlegården 

välkomna.  
Det är Hemtjänsten och  

Bygdekontorets "EU projekt 
för utslussning i arbetslivet" 

 i stora huset. 
Humlans Slöjd  

och 
 
 
 

i lilla stugan.  
Vi hoppas på ett gott  
samarbete och att Ni  
kommer att trivas i  

lokalerna. 
 

**************************** 

 
Bilbingo 

Bilbingo - säsongen är över för  
i år och vi vill tacka alla våra 

 gäster från när och fjärran och alla 
som varit på plats och jobbat. 
Vi önskar alla på återseende  

nästa vår.  

Ljustorps IF 
Mellberg 149      86193 Ljustorp 
tel. 060 82186 eller 82403 
www.svenskidrott.se/y/ljustorpsif 
ljustorpsif@telia.com 

Ljustorps IF s MINNESFOND 
Gåvor som skänks till denna fond går till  

föreningens ungdomsverksamhet.  

När Ni vill använda Er av denna fond så ring till 
IF-kansli 060 82186.  

Sätt in valfritt belopp på  

postgiro 374020-6 

Vi har fortfarande utrymmen  
att hyra ut i Humlegården.  
Hör av Er till vårat kansli  

om intresse finns. 

                 KANSLIÄRENDEN 
Vårat kansli är inte bemannat som tidi-
gare. Vivianne jobbar  hemma en hel 
del  med föreningens kansliärenden 
och är nere på kansliet ibland bara. Ni 
kan fortfarande nå henne på 060 82186 
numret ( vidarekoppling ) så gott som 
när Ni vill. Marlene har fått en till 
flicka i sommar och är  mammaledig 
ett tag framöver. 
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Skogens kulturarv
- Skäljomsbäckens och Öppoms fäbodar -

Karta över Skäljomsbäckens kulturområde Vattenkanal till snickeriet vid Skäljomsbäcken

Elisabeth ”stigfi nnare”

Under de senaste åren har 
det pågått ett projekt bland 
annat i Ljustorp som handlar om 
att inventera och dokumentera 
kulturminnen i skogen. Läm-
ningarna kan t ex bestå av 
kolbottnar, husgrunder, gräns-
märken, torp, fäbodar och kojor. 
Det här har bl a lett till ytterli-
gare två svärdheter i Ljustorp.

I samarbete med Ljustorps hem-
bygdsförening och Norra Bergets 
kulturhistoriska verksamhet har en 
kulturmiljöslinga färdigställt. Den 
ligger efter Skäljomsbäcken och börjar 
vid infarten till Hamre. Dessutom har 
Öppom fäbod skyltats upp för att möj-
liggöra besök. Det fi nns en broschyr 
om projektet på Bygdekontoret.

Skäljombäckens industriområde är 
ett område där man nyttjat vatten-

kraften till olika saker. Här fanns i 
början av 1900 talet snickeri, kraft-
verk, vadmalsstamp, färgeri, kanaler, 
vattenmagasin och Nickesdammen. 
Området är väl skyltat och har bra 
och uttömmande informationsskyltar. 
Framförallt är det ett lättillgänglig 
vandringsmål och en fi n kortare pro-
menad, när man vill komma ut och 
har begränsat med tid.

Öppoms fäbodar visar på platsen 
för Öppoms tre fäbodar. Fäbodarna 
användes fram till 1910 talet och 
idag ser man husgrunder, spisrösen 
och odlingsrösen. På platsen fi nns 
också en rastbänk för att kunna slå 
sig ner och vila. Vill man gå lite 
längre kan man promenera ner till 
Öppoms fäbodtjärn. Platsen är till-
gänglig även för dig med rörelsehin-
der, eftersom den ligger nära vägen.

Text och bild Lena Liljemark

Elisabeth Nilsson har blivit 
känd som ljustorps egen stigfi n-
nare i alla möjliga sammanhang. 
Nu senast var det en lång artikel 
i Hemmets Journal den 16/8 om 
hennes insatser.

Elisabeth bor i Öppom och har alltid 
varit oerhört naturintresserad. Det 
har i sig väckt ett intresse för att 
möjliggöra att alla ska kunna ta 
sig fram i skogen genom att bevara 
gamla stigar. - Många människor 
vill bara gå på stigar och därför är 
stigarna viktiga för att få ut folk i 
skogarna, berättar Elisabeth.

Elisabeth ser också stigarna som 

kulturlämningar i samma utsträck-
ning som rena fornlämningar. Hon 
har naturligtvis varit involverad 
i skogsvårdsstyrelsens projekt som 
omnämns ovan. - Jag har blivit sam-
talspart och en formell remissinstans 
för länsstyrelsen och skogsvårdssty-
relsen vad gäller stigar, naturreser-
vat och liknande.

Elisabeth har också fått en kunglig-
medalj för sina insatser av skogs-
vårdsstyrelsens för ca 3 år sedan. - 
Det är roligt att det uppmärksam-
mas,  inte för min egen skulle, utan 
för att det blir uppmärksamhet på 
stigarna, avslutar Elisabeth.

Vill du läsa artiklen i HJ kontakta 
Bygdekontoret.

Elisabeth med sin ständiga vandrings-
kompis, collien Pia
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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  070-34 00 117
Vaktmästare 070-28 83 147

Välkommen att hyra Bygdegården

Ljustorps Fritidsgård

Bygdegården i Ljustorp består av fl era lokaler: affärslokal, Fritidsgård, kök, förråd 
och samlingslokaler. Här spelas teater, hyrs för fester, arrangeras arobic, spelas 
konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser, träffas hälso-
gänget, arrangeras cafekvällar och modevisningar mm

Här fi nns en stor sal som rymmer ca 140 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 
10 personer. Även Fritidsgårdens lokaler fi nns att tillgå för uthyrning. Här fi nns konferansutrust-
ning, fullt utrustat kök, ljudanläggning och till hösten även optisk fi ber. Bokning sker via kontakt 
med Vivianne Nyman 060-821 86. 

Nu har vi startat upp igen!
Öppet fredagar 18.00-21.00 ojämna veckor
Nytt skolår = nytt medlemskort 30 kronor

Föräldramöte 4 oktober klockan 18.30. Vi bjuder på fi ka. Välkomna!

Fritidsgården är vad vi i bygden gör den till! Både föräldrar, barn och ungdomar måste vara 
med aktivt både i påverkan och i praktisk handling. Vad behöver våra barn och ungdomar för 
verksamhet i Ljustorp? Lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet... Olika åldrar ger olika 
krav på verksamhet. Vad kan vi skapa för alternativ till att ”hänga” på affären.
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Föreningen Sundsvallsvetera-
nerna anordnar varje år en utfl ykt 
för sina medlemmar. I år hade 
man valt att förlägga sin resa förbi 
Ljustorp.

Via Gudmundstjärn åkte man till 
Fisken vid Björkängen och på varje 
ställe var det tillfälle att umgås och 
delta i en tävling. Efter Björkängen 
var det bara en kort bit att köra till 
Församlingshemmet i Ljustorp för en 
hägrande lunch.

Ett populärt ekipage var en Fiat 
600 från 1967 på 54 hkr. Vid ratten 
satt Tommy Sjöström med rötterna i 
Ljustorp och bredvid honom hustrun 
Inger. Tommy berättade att motorn 
var bytt från 600 kubikcentimeter till 
drygt 900 ccm vilket säkert gjorde 
bilen mer lättkörd. 

Vid Församlingshemmet var Socken-
föreningens representanter väl för-
beredda att ta emot lunchgäster. Kjell 
Rastberg hälsade gästerna välkomna 
och kontrollerade lunchbiljetter. Birgit 
Svensson med kamera för att se om 
det blev några bilder till Ljustorpsbla-
det. Inger Andersson och Lill Wiklund 
jobbade med maten, samt ”grillmästa-
ren” Tomas Persson. Niclas Andersson 
höll ihop arrangemanget på Försam-
lingshemmet.

Föreningen Sundsvalls Motorvete-
raner leds av Ing-Marie Grafström, 
som anlände i sin harmoniskt välpro-
portionerade DKW de Luxus 1938 

års modell på 20 hkr till Försam-
lingshemmet. I Ljustorp fanns det 
bara en DKW före andra världskri-
get och det var just en 1938-års 
modell närmare bestämt en DKW 
Reichklasse Limousine, som inköp-
tes ny av Gottfrid Svärd i Mellberg

En engelsk sportvagn bokstavligen 
dammande fram i precis rätt inram-
ning. Det skulle kunna varit någon-
stans i England eller Wales med de 
täta häckarna, de rika lövverken och 
kullarna i bakgrunden men det var 
Kyrkberget i Ljustorp just utanför 
Eriksson ladugård.

Församlingshemmet var tidigare 
bostad åt församlingens kyrkoherde 
och är en väl representativ byggnad 
med ett herrgårdsliknande utseende, 
som även passar att anlända till 
i prestigebilar. Församlingshemmet 
byggdes 1850 i en tid då många stora 
privatbostäder uppfördes i Ljustorp. 

På bilden ovan anländer en låg och 
elegant Studebaker 1957 på 101 hk i 
Hawk-serien som kom 1956 körd av 
Jan Nordensson.

Ytterligare en ljustorpare fanns i 
startlistan. Det var Lage Sjöström 
med sin Mercedes Benz 350 SLC 
från 1973 på 200hk. Förmodligen 
en härlig omväxling till vardagen 
bakom bussratten. Lages förfäder 
har varit med som bilenterprenörer 
sedan den allra första tiden i 
Ljustorp.

På parkeringsplatsen växte antalet 
fordon till knappt 50 st med några 
servicefordon för funktionärerna 
inkluderade. Det dök också upp 
några ljustorpare som intresserat 
granskade alla de fi na bilarna.

Några hade ambitiöst klätt sig i 
kläder som passade ihop med bilens 
ålder. Detta gällde i hög grad för 
Anna Hedkvist som anlände i Lin-
coln 1939 . Innan dagen var till 
ända hade 108 gäster ätit lunch. 
Man kunde välja på grillad fl äsk-
karré eller fi sk med potatissallad, 
sallad, kaffe och kaka.

Den eminente enmansorkestern 
Lennart Tjärnberg underhöll lunch-
gästerna och fi ck till och med några 
av de yngre gästerna att svänga med 
i takt. I ett av rummen hade Hem-
bygdsföreningen genom Olof Ulan-
der ordnat en utställning, som visade 
hur fordonsutvecklingen varit i 
Ljustorp fram till andra världskriget.
Fler bilder fi nns på Hembygdsfören-
ingens hemsida. 

Text och bild Olof Ulander

Veteransbilsrally gästar Ljustorp
Vackra bilar i vacker 
miljö, här hos oss!

Denna mycket fi na Ford A 1928 års modell på 40 hkr rattades av Tord Bergsten

Här anländer en låg och elegant Studebaker 1957 körd av Jan Nordensson.
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CENTERN OCH CENTERKVINNORNA 

                             I LJUSTORP

HEMLIGT MÅL 2007
Söndagen den 15 juli 
genomförde centeravdel-
ningen resan mot ”Hem-
ligt Mål” 

Ett 20-tal medlemmar och 
sympatisörer hade hörsam-
mat inbjudan. Den här 
gången blev färdriktningen 
västerut från samlingsplat-
sen vid Bygdegården. 

I år var det Björn Andersson 
som var organisatör. En del 
spekulationer i bilarna före-
kom, under resan i den vackra 
sommarkvällen, om tänkbara 
destinationer och så ska det 
ju vara. I Bredsjön svängde 
karavanen ned till badplatsen 
där byns motordrivna fl otte 
ligger förtöjd. 

Vi gick ombord på fl otten och 
den eldrivna utombordsmo-
torn tog oss till Bastuudden 
på andra sidan sjön. Man kan 
bara imponeras av bredsjö-
bornas arbete att skapa en 
sådan förförisk miljö på plat-
sen.

Knappt hade vi hunnit intaga 
det medförda fi kat i den soliga 
sommarkvällen förrän svarta 
moln dök upp på himlen från 
väster. Ett kraftfullt muller 
hördes, följt av en åskskur 
”modell värre”. En blixt slog 
ned snett på andra sidan sjön. 
Smällen som följde var så 
kraftig att golvet i bastun, 
där vi tagit skydd mot regnet, 
vibrerade. Regnet upphörde 
och vi kunde gå ombord på 

fl otten och ta oss tillbaka till 
badplatsen för hemfärd, nöjda 
att få besöka en fi n miljö och 
uppleva lite väderdramatik.
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I förra avsnittet jobbade Karl Axel vid 
Eureka gruvan i Bourne Oregon. I 
detta avsnitt  avslutar han sin vistelse 
med att arbeta vid Redboy gruvan, 
för att  sedan återvända hem.

Red boy ligger i Umatilla nation 
Forest vid Blue Mountain ca 6 km 
från spökstaden Granite. Granite 
hade på sin höjdpunkt ca 5000 invå-
nare. Idag fi nns inget kvar av själva 
gruvan och bara rester av byggna-
der.

Så fi ck jag (Karl Axel) rekommenda-
tion till en annan gruva, som hette 
Rödboj (Röda pojken), som låg en 7 
svenskmil därifrån. Den gruvan var 
ej mer än 100 fot (30 m), så det var 
bara en liten grop.

Den gruvan hade varit nedlagd, så 
jag fi ck länsa den, innan det gick att 
arbeta. Det dröjde nog en 3 veckor, 
innan den blev länspumpad. Jag har 
nog aldrig haft det så bra, någon 
gång i mitt förfl utna, som där. Jag 
var där något över ett år.

När jag kom en morgon för att se över, 
så hade den som såg efter pumpen 
och kompressorn ej sett efter 
och smort kompressorn, utan 
”gått varmt” i ett av de största 
lagren, så jag måste taga loss 
det och babbisera (ny lager 
metall) det och det skulle taga 
ganska lång tid. Arbetet måste 
avbrytas den dagen och så blev 
det ordväxling med den som 

kört varmt lagret, så 
jag sade till den som 
kört lagret varmt att 
babbisera lagret och 
så slutade jag. 

Resan hem 
börjar

Då sade jag till Axel 
att jag slutat och 
skulle fara hem till 
Sverige och när han 
hörde det, så var 
han också resfärdig. 
8 timmar senare 
hade jag fått slut-

räkning och var på resa hem. Det 
är en lång järnvägsresa - det tog 7 
dagar och 6 nätter innan   vi kom till 
New York.

Vi tänkte komma hem till midsom-
mar, men det fanns ej någon båtlä-
genhet, för biljetterna var slutsålda. 
Vår båtlägenhet ankom till Göte-
borg på midsommarafton. När vi ej 
kom till Sundsvall midsommaraf-
ton, så stannade vi i Stockholm en 
vecka, så jag kom hem till Ljustorp 
den 4 juli.

Här lämnar vi Karl Axel Nyman 
och hans äventyr. Han blev en av 
de utvandrare som återvände till 
hemlandet. Han fl yttade sedan till-
baka till Fuske i Ljustorp och blev 

småbrukare och handlare tillsam-
mans med sin fru Erika. Familjen 
fi ck ytterligare fyra barn, förutom det 
barn som fötts före resan. Ättlingar 
till Karl-Axel och Erika fi nns kvar i 
Ljustorp, än idag.

Grundmaterial och släktbilder 
Christer Nyman. Kringhistoria och 
tidsbilder framletad av Lena 
Liljemark.

Amerikaresa från Ljustorp 
1903-1910, del 5 ”Hemåt”

Här avslutas vår unika reseberättelse av 
Karl Axel Nyman från Fuske 

Red boy gruvan i början på 1900 talet

Red boy gruvan idag Karl Axel med frun Erika Petronella i Ljustorp
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•  Vattentining 
•  Högtrycksspolning
•  Avloppsspolning
•  Fasadtvättning
•  Klottersanering
•  Fastighetsservice
•  Fastighets-
    reparationer

Vi löser Era problem
•  Ångtining

 •  Ångtvättning
•  Högtryckstvätt

    Kontakta oss för en 
   förutsättningslös 

    diskussion och priser

Timrå Spol & Fastighetskonsult
Box 219 861 26 Timrå
Tel: 060-57 00 99 eller 070-325 67 38

innehar F-skattsedel

Mobila Massören
Erbjuder svensk klassisk massage

Pris i Ljustorp 250:- för 30 minuter
Jag kommer att fi nnas i Fritidsgårdens lokal, 
Ljustorp den10 okt, 31 okt 21 nov och 12 dec

Välkommen att boka tid
Lise-Lotte Forsberg 070-266 89 81

Modevisning
1 okt kl 19.00
på Bygdegården

Medverkande:
New Fashion

Festyran
Monicas Timrå

Pris 60:- Skolungdom 20:-

Alla är hjärtligt 
välkomna !

Föreningsmöte!
Sockenföreningen kallar 
alla Ljustorps föreningar 

till möte
12 november 19.15

i Bygdegården
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Ljustorps minnen 
Hembygdsföreningen publicerar 2 bilder i varje nummer av Ljustorps bladet.

Bild nr 10838

Skolorna har just börjat och 
hösten kommer krypande. Skill-
naden i hur man klädde sig inför 
hösten är mycket olika idag och 
för, säg tre generationer sedan. 
Bilden nedan ser ut som en bild 
ur en Elsa Beskow-bok. Det här 
var den vanliga klädseln för små 
pojkar, halvlånga byxor och bar-
fota. Bilden är tagen utanför 
Bredsjöns skola 1923. 

Med på bilden är bl a Fritz Bredin, 
Erik Östman, Artur Enblom, 
Petrus Andersson, Valfrid Sjödin, 
Erik Sjödin, Albin Nyhle´n, Petter 
Östman, Edvin Englund, Fritz 
Lindblom, Jonas Östman, Ture 
Bergman och Algot Engström med 
lärarinnan Edla Lundmark - samt-
liga från Bredsjön.Bilden togs av 
fotografen Albin Lindström.

Bild nr 10733

Dansbanan i Bredsjön i slutet på 
1930-talet. Det var den första nöj-
esplatsen i Bredsjön och den låg vid 
Lerbrodammen intill Elias Jonssons 
sommarstuga. Bredsjön 1:58. Det 
var under åren 1927 till 1934 som 

man höll till där. Därifrån fl yttades 
dansbanan till den nya idrottsplat-
sen där denna bild är tagen. Runt 
dansbanan byggdes olika stånd för 
tombola, pilkastning och servering. 
Mellan kl 18 och 21 var det gammal 
dans, därefter modern. Tomtvarvet 
efter dansbanan fanns kvar år 2001. 

Dansbanan sjönk ihop på mitten 
när det var mycket folk berättade 
Gustav Sjöström under ett besök på 
platsen år 2001. Man gjorde därför 
ett nytt golv med spåntade bräder 
som höll de dansande. Bilden från 
familjen Östman.
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Vi jobbar med:
Markundersökningar

För t ex hus, broar, järnvägar mm

Jordankare
Som ersätter betongfundament

Borrning av bergvärme och vatten

Stenspräckning
Har du en  sten som du ska ta bort?

Adress: Geonorr Jordankartjänst, Bredsjön 155, 861 93  Ljustorp
Telefon: Håkan Josephsson 070-530 60 50, Stefan Edström 070-631 70 00.                  

E-post:stefan@geonorr.com  Webbsida: www.geonorr.com

Geonorr
Jordankaretjänst i Sundsvall                                                    

MARTINS SERVICE

VVS

PELLETS

VÄRMEPUMPAR

070-673 06 09
Terminalvägen 6 
861 36 Timrå 

Nya öppettider 

Byggbutiken  
i Timrå 

 
Pellets 6 & 8 mm       

Bra priser. 

Utkörning  

Tel: 060-57 10 50 

Mån– Fre   07.00 - 18.00 
Lör             10.00 –14.00 
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Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel och klinker arbeten

Ljustorpsprofi l 12

 Birgit Åhlin, född 311006

En ”jamtstõrsa” får ni möta denna 
gång. Hon är uppväxt i Alavattnet 
strax utanför Strömsund med 
fl icknamnet Näsström, dotter till 
jordbrukarna Aina och Mattias 
Näsström. Familjen i övrigt bestod 
av två yngre bröder, Torgny och 
Stefan. Kikar man en bit bakåt 
i släktforskningen framkommer 
det att norska anor fi nns i ledet 
,hennes morfarsfar var nämligen 
norsk medborgare.

Föräldrarna idkade jordbruksverk-
samhet i mindre skala som så små-
ningom växte och därväl mark som 
boskap utökades. Birgits föräldra-
hem låg ej långt ifrån den legen-
dariska skidåkaren Lars Teodor 
Jonssons viste (även kallad Lapp-
Lasse) och om honom hade Birgit 
mycket intressant att berätta.

Nåväl, det blev skolgång i 7 
år och därefter skolkök i några 
vinterveckor. Sedan började det 
hända spännande saker i Birgits 
liv. Eftersom Birgit ej tänkte bli 
någon bondmora, svarade hon 
med moderns stöd på en platsan-
nons. Hon hade tidigare prövat 
hembiträdestjänster och praktise-
rat hemmavid. Hon fi ck tjänsten 

som spisbiträde närmast koker-
skan i ett storkök och matserve-
ring för studenter i Uppsala.

Sedan gick hon hushållsskola och 
där blev hon bekant med Ingrid 
Johansson, bördig från Högland i 
Ljustorp. Dom blev bästa kompi-
sar och dessutom arbetskamrater. 
Dom jobbade bland annat tillsam-
mans på  Ofvandahls hovkonditori 
(fi nns kvar än idag i Uppsala), vid 
havsbadet i Lysekil och vid Tösse-
bageriet i Stockholm.

1956 dog Ingrid Johanssons far 
och Birgit åkte med kamraten 
till Ljustorp. Ett nytt skede i 
Birgits liv inträdde när hon 
träffade Albin Åhlin som bodde 
granngårds med familjen i 
Högland. Året efter (1957) blev 
det giftermål, barnen Gudrun 
(1958), Margareta (1959), Ulrik 
(1963) och familjen var därmed 
fulltalig. Familjen fl yttade in i 
eget byggt hus i Öppom 1958. 
Efter en lång tids sjukdom avled 
Albin år 2000.

Birgit sprudlar av aktivitet, 
under åren har trädgården prun-
kat, vävstolen dunkat och hand-
arbeten av olika slag sysselsatt 
henne. Hon har genomgått kurser 
i näversöm och porslinsmålning 
tillika. Som medlem i Hembygds-
föreningen sköter hon om tid-
ningsurklipp avseende Ljustorp, 
vilka arkiveras. Hon blev årets 
Timråbo år 2001 och tilldelades

Hembygdsförbundets hedersnål i 
guld för sina insatser.

Hon tillhör S-föreningen och kvin-
noklubben beträffande politiken. 
Hon är också aktiv i PRO och 
har i många år reviderat bil-
bingon i Ljustorp. Resor känner 
Birgit för och hon har bland annat 
besökt Kina. Sommaren som gått 
har såväl Österrike som Ungern 
påhälsats.

Fastigheten i Ljustorp är numera 
avvecklad och ett nytt boende 
inträtt i terasshuset i Sörberge. 
En mysig 2:a med stor uteplats 
där färggranna blommor fi nns till 
beskådande. Barn och barnbarn 
förgyller tillvaron så bilpendlan-
det mot Ljustorp fortgår och där 
fi nns också många av hennes nära 
vänner.

Torsten Byström

Tottes hörna
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 Kalender: 
 

30/9 kl. 18:00 Musikgudstjänst 
Maria Ålander, Agneta Granlöf, Cecilia Nilsson 
 

10/10 kl. 19:00 Cafékväll 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf 
 

14/10 kl. 11:00 Skördegudstjänst 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, kören 
Centerkvinnorna inbjuder till kyrkkaffe med auktion av skördealster 
efter gudstjänsten i församlingshemmet 

21/10 kl. 11:00 Familjegudstjänst med bibelutdelning  
Maria Ålander, Agneta Granlöf, barnkören 

24/10 kl. 12:00 Mitt på dagen med lunch i  
församlingshemmet 

28/10  kl. 15: 00 Gudstjänst i Riibodarna 
Peter Persman, Agneta Granlöf 

3/11 kl. 18:00 Minnesgudstjänst 
Thord Hägglund, Agneta Granlöf  

4/11 kl. 11:00 Högmässa 
Peter Persman, Agneta Granlöf 

14/11 kl. 19:00 Psalmtoppen i församlingshemmet  
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, kören 

18/11 kl. 16:00 Gudstjänst Stilla ro och nära  
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, Cecilia Nilsson 

21/11 kl.12:00 Mitt på dagen med lunch i  
församlingshemmet 

25/11 kl. 11.00 Familjemässa  
Thord Hägglund, Maria Ålander, Agneta Granlöf,  
barnkören 

2/12 kl. 11:00 Högmässa 
Maria Ålander, Agneta Granlöf, kören 
Kyrkkaffe i församlingshemmet  
 
Med reservation för ändringar. Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan 

Pastorsexpeditionen på 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 

Alla Helgons dag 3/11 
Öppet med kaffeservering i 

församlingshemmet 
Kyrkan är öppen mellan 

11:00-15:00 
Under samma tid serveras det 
kaffe i församlingshemmet. 

VÄLKOMNA!

SURSTRÖMMING 
Vilken trevlig surströmmingsfest det blev. 
Ett stort TACK till sponsorerna Ljustorps 

handel, Nils-Åke och Eva Eriksson  
samt alla frivilliga som gjorde det möjligt. 

Ljustorps församlingshem 
Ljustorps vackra församlingshem är möjligt att hyra i samband med 
födelsedagar eller andra större sammankomster. Enligt beslut tillåts ingen 
alkoholservering i lokalerna. Du som funderar på att hyra i något 
sammanhang, ta gärna kontakt med pastorsexpeditionen för att boka.  
Hyreskostnad: Övre våningen inklusive kök 200 kr 
   Hela församlingshemmet 500 kr  
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Sensommarbuffé i 
bagarstugan i Lagfors

Sista Lördagen i augusti, något 
tidigare än brukligt träffades 
ca 25 trogna byalagsmedlem-
mar vid den årliga ”höstfesten” 
i bagarstugan. Trots blåst, men 
ändock inslag av sol, bänkade 

vi oss runt stugan och njöt av 
den goda maten.

Nybakat mjukt tunnbröd från 
Ellas bakugn förgyllde yttligare 
tillvaron. Vid solens nedgång 
och mörkrets inbrott intogs nya 
platser i den betydligt var-
mare delen av stugan, dvs den 
inredda gamla ”tvättstugan.” 
Kaminen kommer att inkopp-
las såsom nästa projekt för 

byalaget, men i väntan på den-
samma höll värmeljusen full 
täckning för kroppsvärmen i 
sensommarkvällen.

Ett gott betyg till samtliga 
ideella i ”festkomitén” och 
nästa sammanträffande 
sker vid vårt adventmöte i 
December.

Totte bakom pennan”

Glassförsäljningen på 
badstranden har varit populär 
även denna sommars varma 
dagar. OBS överskottet från 
denna försäljning går till kom-
mande barn och ungdomsverk-
samhet. Tack till dem som i 
värmen sett till så vi att vi 
kunnat svalka oss med en glass 
och dricka!

Skälsjönatta blev tyvärr 
inställt pga för få anmälda, 
nya tag nästa år.

För frågor samt bokning 
av ex byalagets bastuudde 
vänligen kontakta Kent 
Berg på mob
070-218 80 69.

Besök gärna vår hemsida http:/

/www.ljustorp.se/bredsjon/, hittas 
såklart via www.ljustorp.se,
under föreningar.

Sist men inte minst vill vi alla 
hälsa våra nyinfl yttade grannar 
hjärtligt välkomna till Bredsjö-
bygden!

Styrelsen 2007 genom 
Victoria

I skrivande stund pågår älgjakt 
och småviltjakt samt bär och 
svampplockning för fullt i våra 
marker.

Byalaget har genomfört under-
håll och slybekämpning vid våra 
broar och rastplatser. Tyvärr 
kan vi konstatera förbipasserade 
gärna passar på att slänga avfall 
och annan bråte på rastplatser 

och i dikesrenar.

Byalaget spelade en omgång Fot-
bollsgolf i Tunbodarna på en för-
bättrad bana, vilket slutade i en 
relativt jämn match. Vi ser fram 
till en större turnering våren 
2008.

Den 23 september arrangeras 
Skogens dag på Ängen Södra 

berget. Medverkande är Skogs-
styrelsen, Skogssällskapet och 
ideella föreningar inom natur, 
miljö och friluftsliv.

Vi kommer att medverka genom 
våra naturguider och naturligt-
vis framhäva Ljustorp och Mjäl-
lådalens vackra dalgång.

Mjällådalens Byalag

Kjell Rastberg Ordförande

Mjällådalens byalag

Bredsjöns byalag hemsida: http://www.ljustorp.se/bredsjon/

Ås-Lagfors byalag

Turista hemma!
Burberget

Ljutorpsbladet har tänkt att 
i varje nummer presentera ”en 
pärla” som vi tycker att värd att 
besöka för ljustorpare.  Den här 
gången är det Burberget.

Burberget ligger mellan Mellberg 
och Burtjärn i centrala Ljustorp. Det 
är en promenadstig upp till bergets 
topp och där uppe har man en maka-
lös utsikt över ljustorpsdalen. Vand-
ringen tar ca 20 minuter och de 
fl esta klara av promenaden.

För att komma till stigen svänger du 
in vid Öppom, sväng av mot Burtjärn 
första avtagsvägen till höger. Strax 
före tjärnen kan du parkera och 

stigen går sedan uppmot berget. I 
början av stigen stöter du på ett 
inhägnat stort vattenhål. Det är 
rester från 30-talets guldrusch i 
Ljustorp. Här borrades nämligen ett 
av de större schakten. 

På toppen fi nns en raststuga som 
ägs privat, men som är öppen för all-
mänheten. Dessutom en enkel rast-
plats där man kan fi ka och grilla.

Text och bild Lena Liljemark
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Mycket snack och lite verkstad

eller

mycket snack och mycket verkstad?

Ibland blir man så trött på ord och budskap som lever i sin 
egen bubbla och inte är förankrat i den vardagliga verklighe-
ten där de fl esta av oss fi nns. Det kan handla om det förträff-
liga med olika metoder för motion och viktminskning eller 
hur vi ska leva för att få ett balanserat och stressfritt liv. Det 
kan handla om annonstexternas och tv-reklamens ord som 
talar om för oss vilka saker vi ska skaffa för att förstärka och 
bekräfta den livsstil vi har valt eller vill uppnå. Det kan handla 
om ett kristet budskap som känns föråldrat och svårt att 
omsätta till våra vardagsliv. 

Många gånger känns det som att det är mycket snack och 
lite verkstad. Ord är en sak men håller de måttet när de ska 
omsättas i handling? Är avsändaren tydlig och beredd att ta 
ansvar för sitt budskap eller handlar det om kortsiktiga vinst-
intressen av olika slag? Är det någon som är beredd att hand-
fast stå till tjänst i verkstaden?

Vi vill vara en gemenskap med människor där det är mycket 
snack men också mycket verkstad. Vi vill vara en plats där vi 
tränas i att omsätta våra ord till handlingar. Vi vill vara tydliga 
med vårt budskap och ta ett långsiktigt ansvar för det vi tror 
på. Vi vill vara beredda och stå till tjänst i verkstaden för de 
människor som vill få det kristna budskapet förankrat i sin 
egen vardagliga verklighet.

Jesus säger i slutet av sin bergspredikan (Matteusevangeliet 
7:24) ”Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter 
dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på 
klippan”. Att höra och ta till sig Jesu ord är något av det för-
ståndigaste man kan göra. Det är ett budskap som står på fast 
grund med mycket snack men med ännu mera verkstad!

Välkommen att besöka eller kontakta oss!

Tomas Lindberg
Pastor

Baptistförsamlingen

Ljustorps Baptistförsamling                   PG 269356-2 BG 5355-1123

Edsta 104, 861 93  Ljustorp                www.ljustorp.se/betel  
Ordförande: Morgan Grothage: 060-810 44
Pastor: Tomas Lindberg: 070-621 96 21                        e-post: betel@ljustorp.se

Mötesplanering
Fre       5/10    20.00 W fi lmkväll i Ljustorp, kapellet Edsta
Sön     7/ 10    11.00 Gudstjänst på kapellet Edsta
Fred   12/10    20.00 W Timrå, bowling
Sön    14/10    11.00 Gudstjänst på kapellet Edsta, nattvard
Fre     19/10    20.00 W Pizzakväll i Ljustorp, kapellet Edsta
Sön    21/10    14.00 Gudstjänst på kapellet Edsta 
Sön    18/11    18.00 Konsert med Bengt Johansson
   se separat annons ovan 

W-ungdomssamling varje fredag kl 20.00 från årskurs 5. Samling vid 
kapellet för vidare transport om det inte är i Ljustorp. Ta med fi kapeng!
Alphakurs varje tisdag klockan 18.30 på Bygdegården/Söråkers FH

Se predikoturerna för november och ev. ändringar

Alla är varmt välkomna att delta på våra arrangemang!

Bengt Johansson & band
Musikcafé och konsert

Söndag 18 november  18.00
Söråkers Folkets Hus

Entré 60:- (ungdom 40:-)

En av Sveriges mest välkända kristna artister och 
låtskrivare  med en varierad rockig musik med stänk

av country och blues (se bild ovan). 

Arr: Baptistförsamlingarna i Ljustorp och Söråker,                                           
Pingstförsamlingen i Timrå, Hagakyrkan, Sundsvall,  

i samarbete med studieförbundet Bilda
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Biblioteket
Öppet

Oktober/november 
Måndag & Onsdag 

17.00-19.00 Telefon 070-191 65 10

Boktipps nr. 1

Författare: Karin Wahlberg
Titel: ” Hon som tittade in ”

En läkare blir påkörd under en 
skidtur. Trots ett snabbt ingripande 
från sjukvårdspersonalen går hans 
liv inte att rädda. Den chockade 
bilföraren hade inte någon möjlig-
het att väja och polisen avskriver 
fallet som en ren olyckshändelse. 

En kort tid därefter försvinner en 
av läkarens före detta arbetskam-
rater. Hon hittas mördad i sitt hem 
– skjuten från nära håll 

med fl era skott. Kan det verkligen 
vara en slump att två personer 
knutna till samma sjukhus föro-
lyckas under så kort tid? När det 
sedan framkommer att offren inte 
hade en helt okomplicerad relation 
till varandra inser kommissarie 
Claesson att de har att göra med 
ett invecklat fall. 

Under polisförhören träder bilden 
av en hård arbetsplats, där rädsla 
och maktbegär styrt personalen. 
En plats där mobbing lett till ett 
tragiskt människoöde. Och fram-
för allt – en våldsam längtan efter 
hämnd.

Boktipps nr. 2

Författare: Jasper Fforde 
Titel: ” Var är Jane Eyre”

Denna bok är fylld med smarta 
ordlekar och litterära anspelningar 
och är en kombination av Monty 
Python, Harry Potter, Stephen 
Howking och ”Buffy och vampy-
ren”. Och på samma gång har den 
sin alldeles egna knasiga charm.
Var är Jane Eyre? är skriven i 
samma anda som ”Liftares guide 
till galaxen” och är första boken om 
fyra som handlar om litteraturkri-
minalaren Torsdag Nesta.

Välkomna till Biblioteket i Ljustorpsskolan, hälsningar Vivianne.

Bokcafé 15:e oktober 18.30

Byssfolke ”Gubbarna” från hemmet i 
Röån skildras på dialekt 

Ur Byssfolke som utkom 
1981 av NilsEric Sjödin

”Levi”
Du hadd sextan bån
som levdä
å int för fett
åll e ganger.

Sä då´n
Hinke Bergegren
komme å agitärä
för gummivarern
smõg du iväg
ditpå godtemplarlokal´n
å hõrle på´n

Ji va´n 7-8 gõbba
som såt å vart mer
å mer fõndersam.

Dä hõrles bå
skamlit
å klatrit
å sõfsit
ä dännä.

Sä inna du skrev ännä na
hit tell Adamsson
geck du tell präst´n
å frågä
va han trodde.

Du feck veta
att tõcke dän
hantäring
va Antikrist
å Satans påfund.

Om du försto präst´n rätt
skull man bärä
ta Gud i hågen
å dompe på
som vanlit.

´N kloken kär
va´n dän präst´n.

För sen du gjort
som han sagt
va käringa
jussom gåll.

Publicerat med tillstånd av NilsEric 
Sjödin
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Jag tar hand om dina fötter!
Birgitta Robertsson Leg fotterapeut

Klinik: Mariedal, Timrå 
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker

070-533 17 92

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

Öppettider
Fredagar kl 13 - 15 jämna veckor

På Bygdekontoret i Ljustorp
Hembesök kan bokas

Anhörigkonsulent Ulla Hamrin
070-656 98 31

Träffpunkten
Anhörigcenter

Träffpunkten
Anhörigcenter

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
Välkommen att ringa för prisuppgift

Lage Sjöström
060 - 810 25 el 070 - 325 76 90

Sjöströms Busstrafi k
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Ett nytt fenomen inom Fri-
luftsliv har uppstått de senaste 
åren och har nu även nått 
Ljustorp. Det heter geocaching 
och innebär att man ger sig ut 
i naturen med GPS för att leta 
efter utplacerade ”skatter”

Geocaching är en sport för alla som 
har en bärbar GPS enhet. Någon 
”vem som helst” gömmer en plast-
burk med loggbok, penna och lite 
småsaker. Sedan lägger man ut 
koordinaterna på Internet på den 
internationella webbsidan ”www. 
geocaching.com.” Där registrerar 
man koordinaterna för gömman och 
öppnar den sedan för andra att leta 
upp.

Om du vill ut och leta så måste du 
först skapa ett användarnamn på 
”siten”. Sedan söker du efter geo-
cacher i din närhet. När du hittat 
någon du vill besöka, så skriver du 
ut sidan med koordinater och even-
tuell ledtråd. Sen är det bara att ge 
sig ut i naturen och leta. När du 
hittat gömman antecknar du dig i 
loggboken, du får ta med en småsak 
ur lådan, om du samtidigt lägger 
i en. Väl hemma kopplar du upp 
dig igen och antecknar att du hittat 
cachen på Internet.

Geocaching startade som aktivitet 
i USA 2000 och har sedan spridit 
sig som en löpeld genom världen. I 
själva sporten ingår också att det 

fi nns en 
m ä n g d 
föremål 
s o m 
r e s e r 
r u n t 
världen. 
D e s s a 
k a l l a s 
geocoins 
och tra-
velbugs 
och fl yt-
tas av skattletare från gömma till 
gömma.

I Sverige fi nns idag 8309 cacher 
gömda i städer och i naturen. I vår 
omnejd fi nns ca 40 cacher, om man 
räknar med hela Timrå kommun. 
Många väljer att under sin semester 
ta med sig familjen och leta cacher 
efter vägen. Ser man på cacherna i 
Timrå så har många utländska besö-
kare varit och letat sig runt i Timrå 
i somras. I Ljustorp fi nns också ett 
antal och det kommer att bli fl er.

Vad kan då det här ge? Det är ett 
kul sätt att komma ut i naturen och 
se på sevärdheter runtomkring sig. 
Det passar alla gammal som ung 
och det tillför ett tävlingsmoment 
till skogspromenaden. Barn tycker 
ju att själva lådan med småsaker är 
roligt och det kan man ju tänkta på 
när man lägger i saker.

Är du intresserad av att testa något 
nytt? Gå ut och läs på den svenska 
Internetsidan www.geocaching.se. 
Där får du många tips om hur du 
kommer igång.  Den 19 september 
hade ”Packat och klart” ett repor-
tage om geocaching, som du kan 
ta del av på Internet. Ska du ge 
dig ut, sätt på dig stövlar, ta med 

handskar, penna, fi cklampa och 
småsaker att byta med när du 
kommer till gömman.

Du måste ha GPS, dator med 
Internetuppkoppling och förstå 
engelska, sen är det bara att 
ge sig ut. Ta med dig familjen 
och titta på våra sevärdheter och 
stigar, samtidigt som du letar 
efter cacher. Det blir som ett gift 
och någon har sagt att det

Text: Lena Liljemark

Geocaching i Ljustorp!

Cachbox som dom ser ut på plats i naturen

Modern skattjakt i naturen med GPS Ett femton hektar stort område i norra 
delen av Edsta i Ljustorp har fått 
biotopskydd genom beslut hos Skogs-
vårdsstyrelsen. Området innehåller 
lövrik barrnaturskog med inslag av 
asp, sälg, vårtbjörk och tall.

(Från ST)

Skyddad skog i Edsta

Det har den senaste tiden varit en våg 
av inbrott och förstörelse i Ljustorp. 
Ett inbrott har skett på skolan under 
sommaren, då en stereoanläggning 
stals. Ett inbrottsförsök har gjorts 
vid snickeriet och sågen i Åsäng. En 
förstörelse av lekredskap har skett 
på tomten hos en familj i Skäljom.

- Det är tråkigt att saker blir för-
störda eller stulna på rent sattyg, 
säger en anonym ortsbo.

(Från ST och invånare)

Stölder i Ljustorp!

Bäckinventering
Länsstyrelsen har varit ute och elfi s-
kat i en bäck nära Ljustorpsån och 
hittade gott om ettårig öring. Elfi s-
ket innebär att fi sken fångas, vägs 
och mäts. Resultatet av fi sket blev 
mycket bra och bäcken visar sig 
vara ett bra reproduktionsområde 
för öring.

( Från ST)

Björn i Ljustorp
Vid fl era tillfällen under de senaste 
månaderna har fl era olika männis-
kor stött på björn i skogarna kring 
Ljustorp.

Lotta Forsberg i Fuske som är en 
av dem berättar att hon var ute 
och gick i skogen nära hemmet, med 
Robert Lindgren från Timrå . - Vi vek 
av från hygget mot skogen ganska 
snävt och då fl ög det fram en björn 
ca 15 meter framför oss. Den sprang 
vidare nerför backen jäms med oss. 
Björnen måste ha sett oss och blivit 
rädd. Jag förstod inte riktigt vad som 
hände. Björnen sprang väldigt fort 
och hade ett frustande ljud för sig. 
Paret tvärvände snabbt och sprang 
hemåt allt vad dom kunde. 

Chocken har dock lagt sig idag och 
paret kan återigen gå sina vanliga 
skogspromenader.
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Höstnyheterna
har kommit!

Udda plagg 100:-

Välkommen!                                                                
Glöm ej!

Inlämningsställe för kemtvätt  
    Pensionärsrabatt

Öppet:
 vardagar 10 - 18,  lördagar 10 - 14

Köpmangatan 47  
Tel & Fax 58 07 80

HÖST- OCH VINTER

NYHETERNA HAR KOMMIT!
Modevisning i Ljustorp måndag 1:a 
oktober. Kom och se våra nyheter

Nyleverans av kläder varannan vecka

Den personliga butiken
Öppettider:

Vardagar 10.00 - 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00

Telefon 060-57 33 30
Köpmangatan 39, Timrå

Välkommen
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Fest i Stavre!
Lördagen den 18:e augusti 
hade vi byfest i Stavre. Varje 
år har vi fest i byn nere vid ån 
(Vågan). Och i år var det 20-års 
jubileum. Sammanlagt var vi 
51 stycken deltagare i åldern 2 
månader och uppåt.

Vi åt och hade trevligt tillsammans. 
Det blev senare godisregn för barnen 
och det uppskattades verkligen av 
de små. Gunnar Höglund hade hittat 
på en klurig frågesport, som inte så 
många lyckades lösa.

Vi grattade Karin Höglund som 
fyllde år samma dag och som till-

sammans med sin man Gunnar är 
eldskälarna i byn. Det är tack vare 
dem som det i år är 20-års jubi-
leum.

 Till den årliga traditionen hör även 
fotbollsmatch mellan barn och för-
äldrar. I år blev det mellan pap-
porna och de större barnen. Det blev 
en ganska hård men jämn kamp, 
som barnen till slut vann med 4 - 3.
Senare på kvällen satt de fl esta kvar 
runt elden och pratade. Det var en 
mycket trevlig kväll!

Text och bild: Robert Forsberg

Vinnarna med kvällens domare

Humlans slöjd...

Nu är det dags för öppning 
av Ljustorps nya Hemslöjds- 
butik.  Helgen den 6:e och 7:e 
oktober är det premiär.

Efter renovering genomförd av 
Ljustorps IF och inredning av Hant-
verksgruppen är lokalen klar att ta i 
bruk. Uppstartsgruppen som består 

av Mait Härén, 
Birgit Svensson, 
Vivianne Nyman 
och Lena Lilje-
mark ser fram 
emot att få öppna 
dörrarna.

Vivianne, som är 
ansvarig i grup-
pen berättar att 
många hantver-
kare redan har 
lämnat in sina 
alster och butiken 
börjar se fylld ut. 
Det är i början ett 
10-tal hantverkare 

som kommer att sälja sina alster, 
men man hoppas att det kommer att 
komma ännu fl er. - Förhoppnings-
vis kommer fl er och lämnar in sina 
hemtillverkade alster, bara butiken 
öppnar, säger Vivianne.

I butiken fi nns just nu keramik, 
stickning, garner, textiltryck, foto, 

konst, tvålar, smide, löpare och 
dukar, trasmattor, smycken mm. 

Intresserade hantverkare kan höra 
av sig till Vivianne Nyman på tele-
fon: 060-821 86

Öppning
6/10 11-15

Vi bjuder på fi ka
Öppettider:  

Lör/Sön 11-15 + jour onsdagar
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SCHAKTA I BACKARNA

TRAKTORGRÄVARE UTHYRES 
INKLUSIVE FÖRARE 

GRÄV- & PLANERINGSARBETEN 
PALLGAFFLAR SAMT UTRUSTNING 

FÖRTIMMERHANTERING
FORDONSYSTEMET ÄR BESIKTAT

STORA SOM SMÅ UPPDRAG
(EX. SNÖRÖJNING)

KONTAKTA OSS FÖR 
PRISÖVERENSKOMELSE

F-SKATTSEDEL FINNES

BOKNING
DAGLIGEN EFTER KL 16.00

060 - 800 30

MATJORD

KRANBILS-
TRANSPORTER

SANNA GRUS
Öppom 124, 860 33  Bergeforsen

Telefon: 060-820 35 eller
 070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Varje år bjuder Ljustorps IF 
och Ljustorpsförsamling på sur-
strömming i församlingsgården, 
så också i år.

Det var många sugna besökare som 
kom till församlingsgården för att 
träffa vänner och för att äta lite 
delikatess. Till surströmmingen ser-
verades hembakt tunnbröd, gjort 
i bygden. För dom som inte vill 
äta surströmming fanns också kött-
bullar och korv. Ätandet började 

klockan två och pågick till sju på 
kvällen. Det var närmare 200 perso-
ner som besökte församlingsgården 
under dagen.

Ossian Eriksson en av gästerna kon-
staterar glatt: - Det är klart att man 
måste gå hit och äta lite surström-
ming. Två skolpojkar satt en bit ut 
på kanten och åt köttbullar, allt för 
att undvika den ”äckliga” lukten.

För underhållningen under ätandet 
stod Lennart Tjärnberg och hans 
enmansband på dragspel. Lennart 
spelar annars i Lövbergarna, men 
spelade dagen till ära ensam från 

skuggan på verandan.

Dagen till ära var det strålande 
väder och många valde att sitta 
utom hus under skuggan av träden.

Tina Tjärnberg ordförande i 
Ljustorps IF berättar att hon tycker 
att det är otroligt trevligt med ett 
återkommande arrangemang som 
bygger på samarbete mellan två för-
eningar. - Det har funkat jättebra, 
de år vi haft arrangemanget tillsam-
mans och det är ett praktiskt exem-
pel på samarbete.

Text Lena Liljemark. Bild Birgit Svensson

Surströmming på församlinghemmet 
En tradition som sprider en väldoft över centrala Ljustorp... 

Hälsogänget lever vidare!
Under våren gick medlemmarna i hälsogänget ner hela 
80 kilo tillsamman. Det motsvarar en ljustorpare. Nu har 
vi kört igång igen för hösten. I våras drog vi igång gympa, 
var med på vårruset och hade träffar om kost och hälsa.

I höst träffas vi på onsdagar klockan 17.30 på
Bygdegården. Vi pratar, peppar varandra och väger 
oss. Vi ska dessutom försöka att köra ett kort träningspass 
någon gång under veckan. Lill Wiklund har kört igång med 
Poweyoga i gympasalen på söndagar och kommer att för-
söka dra igång volleybollträning, där också alla kan delta. 
Timrå Hälsostudio kommer att köra igång med afrikansk 
dans, så fort det fi nns en ledare tillgänglig. Vi funderar 
dessutom på att starta motionsdans ca en gång i månaden, 
för att ytterligare underlätta att det ska vara kul att röra 
på sig. Håll kolla på anslag i affären.

Vi välkomnar alla nya intresserade att delta i våra verk-
samheter oavsett om du vill leva sundare, gå ner i vikt eller 
komma igång och röra på dig.

Onsdag 17.30 Bygdegården
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VI HYR UT CANADENSARE, 
HAVSKAJAKER, KANOTVAG-
NAR, TÄLT, TÄLTKÅTOR, KÖK 

SAMT ANNAN 
FRILUFTSUTRUSTNING.

VI FRAKTAR DIG TILL PADDELVATTEN; 
SJÖ-Å-ÄLV, DIT DU SJÄLV VILL FÖR ATT 

UPPLEVA VÅR NATUR.

HÖR AV DIG TILL OSS OCH VI HJÄLPS ÅT 
ATT PLANERA DIN PADDELTUR. DU HAR IDÉER 
- VI HAR IDÉER, SAMT LÅNG ERFARENHET AV 

FRILUFTSLIV OCH 
FRAMFÖRALLT PADDLING.

SNACKA MED GERT; 

LÖGDÖ BRUKS KANOTCENTRAL 
060-80210, 0705-56 94 84 

www.logdokanot.se

Norrlack

Vi sprutlackerar era köksluckor, 
innerdörrar mm

    Du hittar oss på Industrigatan 2
 i Sörberge (vid Lampriket)
    Telefon 060-57 08 29
    Öppettider mån-to 6.30-16.30

Förnya ditt kök!
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I vår artikelserie kring bönder 
i Ljustorp har vi den här gången 
kommit till Rogsta gård AB på 
Kyrkberget. Gården har mjölk-
produktion med ca 70 kor plus 
ungdjur. Totalt djurbestånd ca 
130 djur.

Rogsta gård AB drivs av syskonen 
John, Nils-Henrik och Åsa Eriksson 
som har tagit över efter sina föräld-
rar Eva och Nils-Åke Eriksson. Sys-
konen tog över gården för ca ett och 
ett halvt år sedan. 

John och Nils-Henrik jobbar heltid i 
företaget, medan Åsa jobbar på Lands-
hypotek och sköter gårdens adminis-
tration. Nils har jobbat med jordbruk 
hela livet och är utbildad driftledare, 
John är utbildad snickare och har 
jobbat med det ett par år. Åsa är utbil-
dad agronom. Föräldrarna och Nils-
Henriks fru Anna deltar också aktivt i 
företaget. Förutom det är Maria Blom 
anställd som djurskötare.

Syskonen tycker att det fungerar 
bra att driva gården tillsammans. 
Vi kompletterar varandra, berättar 
John. - Nils är den som är expert på 
djuren, Åsa jobbar med papper och 
jag har ju renoverat och byggt nytt 
mest de senaste åren.

Gården var från början Kyrkans gård 
som arrenderades av familjen. 1975 
köpte Eva och Nils-Åke gården och 
då fanns det 24 kor, 1 tjur och 1 
häst. Efter inköpet byggdes ladugår-
den om och beståndet utökades till 
60 djur. Dessutom byggdes ett ung-
djurstall för 75 djur. 

Sen ungdomarna tog över gården har 
det byggts och renoverats en hel del. 

Senast har man renoverat ladugår-
den, bytt inredning och installerat 
datafodervagen. Nu är höst är en ny 
gödselbrunn och ett nytt ungdjurstall 
klara att tas i bruk. - Nu har vi byggt 
under några år och nu ska vi försöka 
stabilisera oss, säger Åsa eftertänk-
samt. Syskonen konstaterar på min 
fråga att det är möjligt att yngre jord-
brukare är mer riskbenägna, men 
i Ljustorp genomför många bönder 
utbyggnader och investeringar just 
nu. Skillnaden mellan yngre och 
äldre jordbrukare är kanske att man 
tycker att man har tiden på sig att 
testa lite mer, säger John

Gården har uppbundna kossor, dvs 
kossorna står i bås. Idag producerar 
man ca 150 L mjölk per dag. Mjölk-
produktionen kompletteras med pota-
tis och skogsbruk. John tar även på 
sig snickarjobb, i mån av tid. Gården 
levererar potatis till Ljustorps 
Handel, men man säljer även själva 
på gården. - Fast då säljer vi helst 
25 kg säckar, säger Åsa. Skogsbru-
ket har hittills lejts bort till andra för 
att det inte har funnits tid att jobba 
aktivt själva med den delen.

Bland det viktigaste i jordbruket är 
att få en bra ensilageskörd, berättar 

Nils. Det är 
det som gör 
att sen kan 
få en bra 
mjölkpro-
duktion. På 
ensilage är 
man själv-
försörjande.
S p a n n -
målsodling 
på gården 
måste däre-
mot kom-
p l e t t e r a s 
med inköpt 
kraftfoder.

Syskonen 

trivs med livet som jordbrukare. - Vi 
vill jobba åt oss själva, säger Åsa. 
Dessutom är man inte mer bunden 
är på andra jobb. Vi som är tre kan 
dessutom planera och lösa av varan-
dra. - Just nu är det spännande att 
vara jordbrukare, berättar Nils. Det 
är prisrally på det mesta. Åsa till-
lägger att för första gången på länge 
är det faktisk mjölkbrist i världen. 

- Kineserna har börjat dricka mjölk, 
vilket driver upp efterfrågan.

Ljustorp är en bra plats att bedriva 
jordbruk, tycker syskonen. Här fi nns 
gott om aktiva och satsande jordbru-
kare och det fi nns mer samverkan 
än vad man tror. Det fi nns kanske 
inget givet maskinsamarbete, men 
alla hjälps åt.

Förutom att jobba med gården är Nils-
Henrik dessutom ordförande i den 
lokala LRF avdelningen och Åsa sitter 
med i Milkos styrelse. På frågan om 
det är roligt att vara bonde är Nils 
snabbast att svara ett rungande, JA!

Text och bild: Lena Liljemark

Bönder i Ljustorp!

Nils-Henrik med en av kossorna i hagen

Syskonen John, Åsa och Nils-Henrik Eriksson i det nya djurstallet

Kyrkbergets lyckliga kossor på väg ut i friheten vid betetssläppet i våras

Unga och satsande mjölkbönder med tradition på kyrkberget
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                             Fastighetsmäklare                                                         Mäklarna
Ann Rydell Hall Köpmangatan 18   TIMRÅ
070-461 08 45                                       Tel:  57 33 90    

              

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 

Timrå
Glasmästeri AB

Bilrutor och 
glasreparationer
Stenskottlagning

Öppet 7.00-16.30

Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20 

Närmare 
än någon annan!

En del saker är självklara: 
Vi försäkrar ditt hem, dina saker och 
din familj. Vi gör ett bättre jobb om 
vi fi nns och verkar i din närhet. Vi vet 
hur livet levs just här kring Ljustorp.

Telefon: 060-416 56
Webbsida: www.dina.se/timraorten



Poweryoga i gympasalen!
En kurs i poweryoga har kört 

igång i Ljustorp under hösten. 

Det är 17 personer som anmält 

sig och vill lära sig hur man 

utövar yoga.

Kursen har precis kört sin fjärde 

gång och deltagarna ser nöjda ut. 

Den här dagen är det 9 personer 

totalt pga förkylningar och annat.

Anna Söderlind som är kursledare 

berättar att man körde fyra testom-

gångar i våras för att se om det 

skulle fi nna något intresse, och det 

fanns det. - Det är jätteroligt att åka 

hit och ha kurs. Det är så skönt att 

få ha en hel kurs och veta vad 

man gått igenom och vad delta-

garna kan. Sen är jag faktiskt 

överraskad över att det är så 

många killar med, säger Anna.

Poweryoga passar alla åldrar 

och är bra för både kropp och 

själ. Anna berättar att yogan är 

ofta väldigt bra för dem som har 

ont i ryggen. Kursen kommer 

att pågå under tio gånger med 

möjlighet till förlängning. Man 

tar fortfarande emot nya del-

tagare, men då måste de vara 

medvetna om att dom missat 

början och att vi inte börja om 

från början, säger Anna.

Lill Wiklund är initiativtagare till 

kursen som drivs i Sockenförening-

ens regi. - Jag ville så gärna gå själv 

och tyckte att det borde gå att få 

igång en grupp i Ljustorp. När jag 

började på Hälsogruppen hörde jag 

mig för hur stort intresse det fanns 

och sen testade vi några gånger, 

berättar Lill.

Veronica Hägglund (Ljustorps 

Handel) som är en av deltagarna 

säger att det är mycket jobbigare än 

vad hon hade trott. - Det är väldigt 

avslappnande, men man blir defi ni-

tivt svettig.

Söndagar 18.30 Gympasalen

Text och bild: Lena Liljemark
Ledaren Anna Söderlind demonstrerar
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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

 

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 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 
 

NYHET! 
ONSDAG och TORSDAG 

Finns jag på Terminalvägen 16 i Timrå 
11.00 – 20.00 

LUNCHERBJUDANDE! 
11.00, 11.50 och 12.40 

30 min – 200 kr   
 

www.i-balans.se 
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Sön 30/9 kl 18.00
Musikgudstjänst

 Ljustorps kyrka

Oktober

Mån 1/10 kl 19.00
RK´s modevisning

 Bygdegården
Tis 2/10 kl 10-12

Öppet Kyrkis
 Församlingshemmet
Tis 2/10 kl 18.30

Alphakurs
 Baptistförsamlingen
Ons 3/10 kl 17.30

Hälsogänget
 Bygdegården
Ons 3/10 kl 18.00

Modevisning
 TomatÅs
 Naturskyddsför.
Tor 4/10  18.30

Föräldramöte
 Fritidsgården
Fre 5/10 kl 13-15

Träffpunkten
 Bygdekontoret
Fre 5/10 kl 20.00

W ungdomssamling
 Betel
Lör 6/10 kl 11-15

Premiär
 Humlans slöjd
Sön 7/10 kl 11.00

Gudstjänst
 Baptistförsamlingen
Sön 7/10 kl 18.30

Poweryoga
 Gymnastiksalen
Tis 9/10 kl 10-12

Öppet kyrkis
Tis 9/10 kl 18.30

Alphakurs
Ons 10/10 kl 17.30

Hälsogänget
Fre 12/10 kl 18.00 - 21.00

Fritidsgård
 Bygdegården
Fre 12/10 kl 20.00

W - ungdomssamling
Sön 14/10 kl 11.00

Skördegudstjänst
 med kaffe och auktion
 Ljustorps församling
Sön 14/10 kl 11.00

Gudstjänst
 Baptistförsamlingen
Sön 14/10 kl 18.30

Poweryoga
Mån 15/10 kl 18.30

Bokcafé
 Biblioteket
Tis 16/10 kl 10-12

Öppet kyrkis
Tis 16/10 kl 18.30

Alphakurs
Ons 17/10 kl 17.30

Hälsogänget
Fre 19/10 kl 13-15

Träffpunkten
Fre 19/10 kl 20.00

W - ungdomssamling
Sön 21/10 kl 11.00

Familjegudstjänst
 med bibelutdelning
 Ljustorps kyrka
Sön 21/10 kl 14.00

Gudstjänst
 Baptistförsamlingen
Sön 21/10 kl 18.30

Poweryoga
Tis 23/10 kl 10-12

Öppet kyrkis
Tis 23/10 kl 18.30

Alphakurs
Tis 23/10 kl 19.00

Pysselkväll
 Centerkvinnorna
Ons 24/10 kl 12.00

Mitt på dagen träff
 Försalingshemmet
Ons 24/10 kl 17.30

Hälsogänget
Ons 24/10 kl 19.00

Foto- och berättarkväll
 Hembygdsgården
Fre 26/10 kl 18-21

Fritidsgården
Fre 26/10 kl 20.00

W - ungdomssamling
Lör 27/10 

Premiär Sticksjö handel
Sön 28/10 kl 15.00

Gudstjänst
 Riibodarnas missionshus
Sön 28/10 kl 16.00

Höstauktion
 Lögdö, SPF Höstsol
Sön 28/10 kl 18.30

Poweryoga
Tis 30/10 kl 10-12

Öppet kyrkis
Tis 30/10 kl 18.30

Alphakurs
Ons 31/10 kl 17.30

Hälsogänget

November

Fre 2/11 kl 13-15
Träffpunkten

Fre 2/11 kl 20.00
W ungdomssamling

Lör 3/11 kl 11-15
Kaffeservering

 Församlinghemmet
Lör 3/11 kl 18.00

Minnesgudstjänst
 Ljustorp kykra
Sön 4/11 kl 11.00

Högmässa
 Ljustorps kyrka
Sön 4/11 kl 18.30

Poweryoga
Tis 6/11 kl 10-12

Öppet kyrkis

Tis 6/11 kl 18.30
Alphakurs

Ons 7/11 kl 17.30
Hälsogänget

Fre 9/11 kl 18-21
Fritidsgård

Fre 9/11 kl 20.00
W ungdomssamling

Sön 11/11 kl 18.30
Poweryoga

Mån 12/11 kl 19.15
Föreningsmöte

 Bygdegården
 Sockenföreningen
Tis 13/11 kl 10-12

Öppet kyrkis
Tis 13/11 kl 18.30

Alphakurs
Ons 14/11 kl 17.30

Hälsogänget
Ons 14/11 kl 19.00

Psalmtoppen
 Församlinghemmet
Fre 16/11 kl 13-15

Träffpunkten
Fre 16/11 kl 20.00

W ungdomssamling
Sön 18/11 kl 16.00

Gudstjänst
 Stilla ro och nära
 Ljustorps kyrka
Tis 20/11 kl 10-12

Öppet kyrkis
Tis 20/11 kl 18.30

Alphakurs
Ons 21/11 kl 12.00

Mitt på dagen träff
 Församlinghemmet
Fre 23/11 kl 18-21

Fritidsgård
Fre 23/11 kl 20.00

W ungdomssamling
Lör 24/11 kl 14.00

Julbord SPF Höstsol
 Bygdegården
Sön 25/11 kl 18.00

Centerkv höstauktion
 Bygdegården 

Vill ni se era aktiviteter här? mejla 
dem till: ljustorpsbladet@ljustorp.se

För mer info se www.ulander.com/
ljustorp, under aktiviteter.

Aktiviteter okt - nov

Hälsogänget!
Ny tid onsdag 17.30

Vollyboll!
Intresserad av att träna genom 

att spela vollyboll i Ljustorp. 
Anmäl dig på Bygdekontoret. 
Lämna gärna förslag på dag!
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 Fordons smörjmedel
 Beställ oljan hos oss

”Norsk Hydro”

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. 

Borstlist för dina portar

Aluminiumhållare 
För borstlist

Handrengöring
”Tufanega Superega”

Bra för oljiga
händer i verksta’n och i

jordbruket

Intresserad?
Ring:

Kenneth Sällström
Tel: 070 - 31 66 962

Höglandsbodarnas 
Jord & Skog

Höjd  br     längd
 12 5 2000
 15 5 2000
 17 5 2000
 30 5 2000
 45 5 2000
 60 5 2000
 60 8 1000
 90 8 1000

Skenbr  längd     typ
   5      3000 A
   5      2000 B
   8      1000 A
   8      1000 B



34

Telefonnummer

Ljustorp
Ljustorps Handel  060-820 40
Ljustorps Trädgård  060-820 49
Ljustorps Taxi   060-820 37
Tomat Ås    060-810 50
Rotsjö gård   070-310 13 69
Idrottsplatsen  060-824 03 
    060-821 86
Tennisplan bokning  060-824 03
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
Rökkåta Mjällå bokn. 060-840 84
Kanotbokning Lj IF   0730-944 944
Kanotbokning Bredsjön 070-218 80 69

Skola/Barnomsorg
Ljustorps skola   060-821 47
Sjukanmälan Lj. Skola  060-401 65
Fritids    060-821 47
Rektor Lj. Arne Perming 070-312 84 23
Ala skola   060-414 20
Sjukanmälan Ala  060-401 65 
Sörberge skola  060-16 32 37
Sjukanmälan Sörberge 060-16 32 42 
Ljustorps förskola  060-821 38

Skolskjuts:
Sjöströms åkeri (Lage) 070-325 76 90
Ljustorps Taxi  070-288 47 46
    070-247 14 14
Din Tur, kundtjänst  0771-100 110

Allmänt
Söråkers Folkets Hus 060-400 73
Vårdcentral Söråker   060-464 00
Sjukhuset    060-18 10 00
Apotek    0771-45 04 50
Försäkringskassa   0771-52 40 22
Veterinär Timrå   060-58 05 25
Timrå Kommun   060-16 31 00
Timrå badhus  060-16 32 00
Arbetsförmedlingen  0771-41 64 16
Postutlämning Timrå  060-57 34 31
Polisen Timrå  060-59 21 60
Länsstyrelsen  0611-34 90 00
Färdtjänst   060-439 00
Pastorsexpeditionen  060-408 20
    060-822 70
Bergeforsens camping        060-51 50 90
Utomhusbassäng Sörberge 060-51 50 90
Söråker Folkets Hus  060-400 73

Öppettider

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

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

TomatÅs   Alla dagar 8-18, stängt mån
   Öppet till slutet av oktober

Bygdekontoret  Mån-Fre 9-19 (tillgängligt)
   Ring och boka tid för möte

Kansli IP  Ring och boka tid för möte
   060-821 86

Biblioteket  Ons 17-19 från 1/8 tom 29/8
   mån & ons 17-19 fom 3/9
   
Träffpunkten  Fredagar jämna veckor 13-15

Öppet kyrkis  Tis 10-12 församlingshem

W - ungdomsv. Fre 20-22 Betel
   från 5:an och uppåt

Fritidsgården Fredag ojämna veckor 18-21

Hälsogruppen Onsdag 17.30  Bygdegården

Ljustorps information

Hur fort kör du 
genom Mellberg?

Idag bor det mycket småbarn i centrala Mellberg 
och vi vill vädja till alla Ljustorpsbor att sänka hastig-
heten genom centrum. Många kör idag 
rasande fort genom byn och vi är oro-
liga för våra barn.

Mammorna i Mellberg

Ett stort TACK till! 
Janne Höglund och hans arbets-

kamrater for hjälpen med björkarna. 
Yvonne och Allan

Vi vill fi ra Carl Juhlin som 
fyllde 4 år den 21/8

Mamma, pappa, farmor och 
storasyster Marie
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Träshopen
Timrå Industriområde

Per Uddéns väg 7

Öppettider
Vardagar  8.00 - 18.00

Lunchstängt 12.00-13.30

Personlig service
Telefon 060-57 30 00

Hökarvägen 16                 
 • 2 takts Oljor 
 • Bromsbackar
 • Variator remmar 
 • Vajrar  
 • Tändstift 
 • Elektriskt

Servar och reparerar 
Alla märken
Reservdelar
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BolagsBolagetAB 

Signalhornsgatan 124 

656 34 KARLSTAD 

Telefon: 054 545423 

Fax:        054 545401 

Ljustorp mobil: 0737-28 25 08 

E.post    info@bolagsbolaget.se 

Webb:    www.bolagsbolaget.se 

 
 

EN SAMHÄLLSEKONOMISK INNOVATION 

Även våra husdjur behöver friskvård och rehabilitering. Hos Timrå Djur & Natur erbjuds du reha-
bilitering och träning av hundar samt försäljning av hundartiklar till exempel borstar, shampoo, 
koppel m.m, hund- och kattmat, vitaminer och mineraler. 

Rehabiliteringen gäller framför allt hundar som genomgått en operation, exempel på rehabilite-
ringsmetoder är massage och simträning. Jag är utbildad hundmassör och har utbildats i rehabi-
litering på Strömsholms djursjukhus. 

Förutom detta fi nns allt för fl ugfi ske hos mig. Jag erbjuder bland annat fl ugbindningskurser. 

Öppettider:
onsdag & fredag 10-15, torsdag 10-19, övrig tid enligt överenskommelse 

Timrå Djur & Natur, Tallgränd 1, 861 33 Timrå. Mobil: 070-253 19 99 
Epost: info@timradjuronatur.com, hundsim@glocalnet.net

www.timradjuronatur.com

Välkommen!
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Föreningstidning

Returadress: Ljustorp Sockenförening

        Öppom 110,  

   861 93 LJUSTORP BB

Våra annonsörer gör tidningen möjlig!
Dom stöder oss, stöd dem...

Baptistförsamlingen
Birgittas fotvård
Bengt Öhrling
Bergeforsens maskin
Bolagsbolaget
Bygdegårdsföreningen
B.K Skomakar´n
Byggbutiken
Callans Trä
Delicerano
Danielssons byggare
Dina försäkringar
EAB Norrland
Geonorr

Hårlinjen
Hässjö begrav. byrå
Höglandsb jord & skog
I balans
Ljustorps centeravd
Ljustorps Handel
Ljustorps församling
Ljustorps IF
Ljustorps Taxi
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Sockenförening
Lögdö bruks kanot
Martins service
Monicas

New Fashion
Nigard Tandläkare
Norrlack
Primaskog
Remax mäklarna
Sanna Grus
Schakta
Sjöströms busstrafik
Timrå djur och natur
Timrå Glasmästeri
Timrå spol & fastighet
Träffpunkten
Träshopen

Hälsogänget på Vårruset i våras


