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Ljustorps sockenförening
Så är det jul igen...
Månaderna går fortare och fortare
med åren sägs det och nu närmar vi
oss julen igen. Hösten har varit en
hektisk tid och det har hänt mycket
nytt i Ljustorp. Vi har öppnat en ny
Hemslöjd och projektet för optisk
fiber går mot sitt slut, och ett mycket
lyckat sådant.
I Sockenföreningen handlar mycket
just nu om att planera inför nästa
år samtidigt som EU projektet skall
avslutas. Mycket tankar går till hur
framtida finansiering kommer att
se ut och vilka möjligheter vi har
att skapa ett nytt EU projekt för att
driva olika frågor vidare.
Extra roligt just nu är att årets Timråbo blev en ljustorpare, och inte
vilket ljustorpare som helst. Det
blev den person som ojämförligen
har betytt mest för Ljustorp under
den senaste 10 års perioden, nämligen allas vår Christer Nyman. Det
finns ett talesätt som lyder ”att man
inte blir profet i sin egen hemstad”,
men vi hoppas att det inte gäller i
Christers fall. Christer är mannen
bakom att vi har en affär idag, han
är mannen bakom det stora EU
projektet, han är mannen bakom
uppkomsten av Bygdekontoret, han
är mannen bakom turistsatsningen
på Björkängen och mycket, mycket
mer.

som man vill tacka och lyfta fram
för att dom gör en stor insats för föreningens och bygdens verksamhet.
Doldisar som inte syns och hörs så
mycket, men som betyder mycket.
Vi har utdelare av Ljustorpsbladet
som vid varje nummer kör ut tidningen till alla bybor, helt ideellt.
Utan dem skulle vi inte ha någon
tidning i brevlådan. Vi har Projektledare i olika projekt och just nu
känns det naturligt att lyfta fram
Torbjörn Carlsson som under två år
varit projektledare för projektet för
optisk fiber. Han har gjort en fantastisk insats.
Man ska inte nämna någon för då
glömmer man någon, men ett stort
tack till alla som arbetar ideellt och
är med och påverkar vår bygd och
gör den till vad den är idag. Utan
ideellt arbete dör landsbygden och
till alla er som jobbar i vår och
andras föreningar i Ljustorp...

Stort tack och God Jul!
Styrelsen genom
Lena Liljemark

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

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

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

Insats
Enskild: 100:Organisation: 300:-------------------------Insatsmedlemskapet är
personligt och betalas
en gång sen tillkommer
årsavgiften varje år.
Ljustorps sockenförening
Bygdekontoret, Öppom 110
861 93 Ljustorp
Tel: 060 - 824 13
Pg 86 11 24-6
Org. Nr: 76 96 00-9476
sockenforening@ljustorp.se
www.ljustorp.se/
sockenforening

Så här i slutet av året är det många

Rapport från EU projektet
för utslussning i arbetslivet

Projektet avslutas vid årsskiftet och nu
jobbar vi med avveckling, avrapportering
och avslutning. Ewa Åström, presenterad på annan plats i tidningen, har deltagit och arbetat heltid under oktober,
november och december.

års tid och vi hoppas att det kommer
ut ett gott slutresultat av insatserna.
Birgit kommer att fortsätta arbeta på
Ljustorpsbladet fram till sommaren och
vi hoppas hitta någon lösning även för
Ewa inom bygden i framtiden.

Projektet har nu snart pågått i två

Projektledningen

Stöd vår verksamhet, betala årsavgift!

Bygdekontoret
Mån-Fre: 9-19 (tillgängligt)
Boka tid för träff
Ljustorps Handel,
Öppom 110
861 93 Ljustorp
Tel:060-824 13
bygdekontoret@ljustorp.se
www.ljustorp.se/bygdekontoret

www.ljustorp.se
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Våra handlare öppnar ny butik

Våra duktiga handlare ger sig på utmaningen att starta ny butik i Stigsjö

D

en 27 oktober var det dags
för Ljustorps Handel att öppna
sin nya filial i Stigsjön. Det var
en kall, men solig dag som lockade ut många Stigsjöbor.
Vårvintern 2007 kom några familjer
från Brunne i Stigsjö på besök till
Ljustorp och blev så imponerad av
vår livsmedelsbutik att dom genast
ville att våra handlare skulle öppna
butik hos dem också. Det låter som
en saga, men det är faktiskt sant, så
gick det till när våra handlare blev
kontaktade av Stigsjöborna. Butiken som funnits i Stigsjö lades ner
för ca 5 år sedan och några familjer
i Stigsjö hade köpt upp fastigheten.
Vid jul 2007 hade byn en julmarknad
i butiken och man frågade övriga
invånare vad man ville att butikslokalen skulle användas till. Önskemålen som kom in var till över 90 %
att man ville ha en affär igen.

av affärsinnehavarna i Ljustorp och
Stigsjö. Samtidigt så tog vi oss en
rejäl funderare på om det verkligen
var något för oss. Det gäller ju att
- Vi blev väldigt glada över att få
vara säker på att man klarar både
frågan, berättar Niclas Andersson en
bemanning, arbetsinsats och ekonomi,
berättar Niclas. Hela
upplägget bygger på
samverkan med befintligt föreningsliv, precis
som i Ljustorp. - Det
är ju ett effektivt sätt
möjliggöra satsningar
på landsbygden, som
inte kan bli av annars.
Vi har blivit mycket
imponerade över det
arbete som byborna
lagt ner ideellt. Det
gör ju också att vi
som handlare har trott
Lill Wiklund från Sockenföreningen överlämnar en
mer
på butiken, säger
blomma till Niclas Andersson som representerar ägartrion

4

Niclas.
Öppningen blev en succé. Butiken
hade ansvar för arrangemang inne
i butiken och ägarföreningen i Stigsjö hade ansvar för arrangemang
utanför butiken. Dessutom avslutades dagen med en galamiddag för
bybor och affärsinnehavarna.
Allt har gått bra sedan öppningen
och ägartrion är nöjda med sin
nya butik. - I Ljustorp märkas förändringen framförallt genom att vi
har anställt Lena Gröning för att
jobba i båda butikerna. Jag vill dessutom lyfta fram att det är våra
Ljustorpskunder som stöttat oss som
gjort det här möjligt. Det positiva
som vi kan ge tillbaka är att vi får
nya idéer, inspiration och kunskaper att ta hem till Ljustorp, avslutar
Niclas.
Text och bild Lena Liljemark

www.ljustorpshandel.se
Välkommen Lena

Gevalia kok
& brygg

Falcon 3,5%

39:90:-

2 för 55:-

(pant tillkommer)

Ord pris 61,80

Apelsiner
från Sydafrika

9,90 :Ord pris 19,00

Ord pris 59,90 + pant

Beställ
Julskinka
hos oss

Piggham

Bacon 140g

2 för 19:Ord pris 31,20

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

Tack alla Ljustorpare som gjort det möjligt för oss att utöka med
en ny mataffär (i Brunne), Stigsjö

Handel

Kom och avnjut en kopp kaffe i vår spelhörna
Niclas, Veronica , Jörgen och Lena Hälsar alla hjärtligt välkomna

HEMSÄNDNING

OMBUD FÖR

Leverans fredag förmiddag
Beställning senast torsdag

LEVERERAS
KOSTNADS FRITT
Öppettider under Jul och Nyår
Julafton
9-13
Juldagen
Stängt
Annandagjul
11-15
Nyårsafton
9-15
Nyårsdagen
stängt
Trettondagen
9-16

Öppettider

Mån-Fre 9-19 Lördag 10-16 Söndag 11-15
Adress: Öppom 110, 861 93 Ljustorp, Tel: 060-820 40, fax: 060-820 50,
e-post: ljustorpshandel@ljustorp.se, webbsida: www.ljustorpshandel.se
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Humlans slöjd

Ny butik i
centrala Ljustorp!

D

en gamla banklokalen i Mellberg har rustats upp och inretts
till en butik för försäljning av
hantverk från orten.
Det är hantverkarna själva som står
för försäljningen. På bilden ovan
väntar butikens drivande krafter Lena
Liljemark, Vivianne Nyman och Mait
Härén på att klockan skall bli elva lördagen den 6 oktober 2007 så att den
nya hantverksbutiken äntligen kan
öppna.
Invigningen förrättades av Niklas
Andersson, Sockenföreningen som

också önskade
butiken lycka till
med blommor.
Tina T Forslund
representerade
Idrottsföreningen och uppvaktade
även
hon med blommor. Mait Härén
representerade
Humlans Slöjd
och fick ta emot
blommorna.

När invigningen
var klar fylldes
butiken snabbt
av
nyfikna
ljustorpare.
I
butiken
bjöds Här klipper Tina Tjärnberg Forslund från Idrottsföreningen och Niclas Andersson
från Sockenföreningen av invigningsbandet
inte bara på
ögonfägnad utan
stickat,
handtryck,
hemsydda
också kaffe, marängtårta och bullar.
hundkläder, honung och smycken.
Det fanns mycket att välja på i butiken, både vackra och välgjorda föremål
till försäljning och garner för den hantverksintresserade. Butiken är fylld av
alster från Ljustorp. Vid starten var
det 12 hantverkare representerade,
idag vid artikelns skrivande finns
17 hantverkare i butiken. De varor
som finns i butiken skall vara inom
området hantverk/hemslöjd/handgjort.
Varuområdena är allt från vävda
löpare, keramik, garner, träföremål,

Speciellt för Ljustorp finns ”Ljustorpsvasen” från keramikern Vivianne
Nyman. Dessutom finns den sen tidigare av Hemslöjdsföreningen designade ”Ljustorpslöparen” äntligen till
salu igen. Ulla Laggren designar
och handtrycker även kökshanddukar
och grytlappar med bomärken från
Ljustorp.
Alla som lämnar in varor får hjälpa till
att bemanna butiken ideellt och öppettiderna kommer vara på helgerna och
onsdagskvällar. En gemensam avgift
tas ut av alla hantverkare för att täcka
kostnader för gemensamma utgifter
och hyra. Resten går oavkortat till
hantverkarna själva.
Lokalen har under sommaren och
hösten renoverats av Ljustorps IF,
som också är hyresvärd. Tidigare har
lokalen varit banklokal, bostad och
nu senast garage, vilket gjorde renoveringsbehovet relativt stort för de
som utförde arbetet. Resultatet blev
lysande och på insidan kan man idag
inte se att det varit en bilverkstad.
Idén om att starta en hemslöjdsbutik
har funnits under en längre tid, men
blev verklighet när en lokal helt plötsligt fanns tillgänglig. Vivianne Nyman
den ansvariga i gruppen berättar
att invigningen gick över förväntan.
Många varor såldes slut på bara några
dagar, vilket bådar gott för framtiden.

Mait Härén expedierar dottern Veronica med barn i kassan
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Text Olof Ulander och Lena Liljemark
bild Olof Ulander

Julmarknad
den 2/12
Kl. 15-18
Ljustorps Bygdegård
Sång och musik av olika
körer och musikanter.
Hantverkare.
Tomten kommer med julklappar.
Lotterier.
Servering med julgröt, skinksmörgås,
kaffe med bröd.

Välkomna!
Ljustorps Idrottsförenings styrelse vill härmed önska alla en riktigt
GOD JUL och en trevlig NYÅRSHELG och att även det nya året
kommer med goda sportprestationer och arrangemang.
Ljustorps IF:s Minnesfond
Gåvor som skänks till denna fond går till föreningens ungdomsverksamhet. När ni vill
användadenna fond så ring
Ring IF- Kansli: 060 - 821 86
Sätt in valftritt belopp på
plusgiro: 37 40 20-6

Ljustorps IF
Mellberg 3107, 861 93 Ljustorp
tel:
060-821 86, 824 03
mobil:
070-34 117, 070-29 83 184
hemsida:
www.svenskidrott.se/Y/ljustorpsif
e-post:
ljustorpsif@telia.com
Postgiro:
37 40 20-6 (medlemsinbetalning)
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Vad är viktigast i bygden framöver

Nu är det dags att tänka framåt på nästa satsning i Ljustorp
När Sockenföreningen startade 2005
så antogs en tre årsplanering som
utmynnade i två mål. Det första var att
vi skulle bli årets by i Västernorrland
år 2008. Den andra målsättningen
var att vi skulle ha ett inflyttningsöverskott och år 2010 skulle vi vara en
attraktiv bostads- och verksamhetsort.
För att uppnå målen så bröts det
hela ner i beståndsdelar och har och
är fortfarande det prioritering som vi
jobbar efter i föreningen. Den första
målsättningen uppnåddes redan år
2006, vilket var fantastiskt roligt. Den
andra målsättningen återstår det att
se hur vi klarar. Vi får se hur inflyttningsstatistiken ser ut efter årets slut.
Det man kan säga är att det känns
positivt. Vi har många inflyttade och
många födda barn, så vi borde ligga
bra till att uppfylla även detta mål.
Nu ska vi se fram emot framtiden igen
och känner att det är dags att fråga
Ljustorparna vilken fråga man tycker
är viktigast. Vi behöver inför årsstämman i vår arbeta fram en ny tre- till
femårsplanering. Vi skulle uppskatta
om alla ville kopiera eller riva ur
sidan och lämna in talongen med till
Bygdekontoret.

Vad vill DU att vi ska
arbeta för i Ljustorp de
närmaste 5 åren?
a: Mack
b: Pizzeria
c: Äldreboende/50+ boende
d: Bemannad fritidsgård
e: annat ______________
Ringa två alternativ nedan:
Man Kvinna <20år 20-40år 40-60år <60år

Höstens föreningsmöte
Den 12 november var det dags för
höstens föreningsmöte i Ljustorp.
Föreningsmötena har till uppgift att
informera föreningarna om vad som
händer och stämma av vad som man
uppfattar är viktigt.

munledningen i november. Förutom
det diskuterades fartkameror och
hastigheterna efter våra vägar och
framförallt 331 framhölls som ett
område där vi bör driva att fartkameror installeras.

På mötet skedde också information om
Humlegården, Humlans slöjd, mackfrågan, optisk fiber projektet, näringsverksamhet, att det finns en nyanställd
på Bygdekontoret och om vad som
hänt inom turistverksamheten.

På det här mötet diskuteras underlaget för ny 3-5 års planering i
bygden och vad föreningarna tycker
är viktigast att prioritera. Man kom
gemensamt fram till att gå ut och
försöka stämma av vad gemene
man i bygden har för åsikt via
Ljustorpsbladet.

Vi informerade och diskuterade
också om ett eventuellt framtida EU
projekt och vad det skulle kunna
innehålla, både i form av deltagande
föreningar och innehållsmässigt.

Avslutningsvis så diskuterades vilka
frågor som borde lyftas med kommunledningen på nästa möte den
26 november. Det blev som tidigare
nämnts frågan om ungdomarnas förändrade vanor i Ljustorp. Vilka
möjligheter finns att hålla Fritidsgården öppen mer kontinuerligt.
Vad innebär Hemvårds nya organisation avseende t ex larmtider
och tryggheten för äldre? Frågan
om trafiksäkerheten efter väg 331
ska också lyftas mot trafiknämnden och vi ska ge en allmän
information om Humlegården och
Humlans slöjd.

En annan viktig fråga som diskuterades var hur vi ska agera i
frågan kring ungdomsförstörelsen
som har ökat på sista tiden. Samtliga var överens om att problemet har accelererat och att måste
tas tag i omgående på olika sätt.
Frågan skall dels tas upp vid det
återkommande mötet med kom8

Text och bild: Lena Liljemark

Fritidsgården Informerar
Torsdagar kl. 18.00 - 19.00 spelar vi innebandy i
gympasalen på skolan ÅK 6:års - 6:an

Fritidsgården är öppen

23 nov, 30 nov och 7 dec, därefter är det juluppehåll

Föräldramöte 9 jan
kl. 18.00 Kom och var med!!!
Hur vill du att ditt barn ska ha det på ”Gården”?
Hur ska det vara öppet? Vi fixar vårens arbetschema.
Välkommen!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
18 jan öppnar vi efter juluppehållet
Bygdegården i Ljustorp består av flera lokaler: affärslokal, Fritidsgård, kök, förråd och samlingslokaler. Här spelas
teater, hyrs för fester, arrangeras arobic, spelas konserter, arrangeras konstutställningar, hålls möten och kurser, träffas hälsogänget, arrangeras cafekvällar och modevisningar mm
Här finns en stor sal som rymmer ca 140 personer och två mindre salar som tar ca 25 respektive 10 personer. Även
Fritidsgårdens lokaler finns att tillgå för uthyrning. Här finns konferansutrustning, fullt utrustat kök, ljudanläggning och
till hösten även optisk fiber. Bokning sker via kontakt med Vivianne Nyman 060-821 86.

Välkommen att hyra Bygdegården

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

TELEFONER:
Prisuppgifter och Bokning
Telefon 060-821 86, fax/tel. 060-824 03 ,
Vivianne Mobil: 070-298 31 84.
-----------------------------------Anläggning 070-34 00 117
Vaktmästare 070-28 83 147
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Bönder i Ljustorp!
Ännu en stor satsning på jordbruket i Ljustorp sker i Tuna

I

vår artikelserie om bönder i
Ljustorp har vi den här gången
kommit till Nils-Erik Johansson
i Tuna. Nils-Erik genomför just
nu en övergång från mjölk- till
köttdjur och investerar i ny
ladugård för ändamålet.
Alla som har passerat Tuna by i höst
har kunnat se hur ett stort ladugårdsbygge tagit form. Det är NilsErik Johansson som beslutat sig
för att fortsätta och satsa på sitt
jordbruk. Frågan för Nils-Erik
har varit om han skulle fortsätta
med mjölkproduktion eller om han
skulle gå över till köttdjursproduktion. Att fortsätta med mjölkproduktion och kraftigt öka volymen
skulle kräva stora investeringar
men att satsa på köttdjursproduktion skulle kräva mindre investeringar för den nu 52-årige
Nils-Erik. Inriktningen är nu en
successiv övergång till köttdjursproduktion. Nils-Erik hoppas att
det skall minska bundenheten som
mjölkproduktionen ger men ändå
ge en tillräcklig avkastning.
På bilden ovan syns hur ladugården växer fram under överinseende av några tjurar. Bygget drivs i
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egen regi med hjälp av två anställda
och specialister som kommer när det
behövs. Den nya ladugården byggs
direkt framför den gamla som när
den tiden kommer kan rivas och den
nya enheten får växa vidare norrut.
Till att börja med kommer det att
finnas plats för 60 stycken tjurar i
den nya byggnaden fördelade på 5
boxar om 12 stycken i varje. Längs
långsidorna är halva väggen täckt

av nät som skall ge bra ventilation
utan fläktar. Djuren kan vila på
djupströbäddar och renhållningen
skall skötas av ett system för automatisk utgödsling.
Till ladugården kommer ungdjur
som är mellan 4 veckor och sex
månader. Tanken är att de yngsta
först skall placeras i varmt utrymme
för att sedan flyttas över till de
lite större. Tjurarna kommer att
stanna på gården i ca 1,5 år innan
de går vidare till slakt.
Trots den stora expansionen i
antal djur räknar Nils-Erik med
att klara sig med den mark han
disponerar idag. Det blir en successiv övergång från spannmål
till mera vall och ett mer intensivt valljordbruk som skall göra
det möjligt att föda fler djur.
Nils-Erik är entusiastisk över sin
jordbruksverksamhet. Han tycker
att jordbruket är fantastiskt som
ständigt kan få fram nya skördar.
Han avslutar med att konstatera
att åkermark måste vara något
av det långsiktigt mest värdefulla
som vi har i landet.
Text och bild Olof Ulander

CENTERN OCH CENTERKVINNORNA
I LJUSTORP
Söndagen den 25 nov är det åter dags för den populära
höstauktionen på Bygdegården.
Tunnbröd, mjukkakor, julprydnader ,trasmattor, sylt och mandelpotatis är
exempel på produkter, som auktioneras ut. Dessutom finns lotterier och
gratis fika.

Lördagen den 1 dec är Ljustorps Centerkvinnor värdinnor för julfest
med stort smörgåsbord levererat av Ebbas. För dansmusiken svarar Billys. Välkommen till en toppenkväll på Bygdegården!
Kostnad för både mat och dansmusik är endast 250 kr/ person.
Karin Höglund tel 83067 tar emot din anmälan. Ring snarast!

Söndagen den 6 januari 2008 dansas julen ut på barnfesten på Bygdegården.
Till dansen kring granen spelar Lövbergarna. Gratis fika för barnen. Kommer tomten även i år?
Alla barn och vuxna är hjärtligt välkomna!
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Mikael fällde 20-tagg
Mikael Ambroson i Ortvikens jaktlag i Bredsjön fällde en 20-taggare
i årets älgjakt med hjälp av Börje
Lalls hund Vitas.
(Från ST)

Kräftpest i ån!

Foto- och berättarkväll

Torsten Sundberg har genom
åren visat mycket vackra bilder
från Ljustorp och andra platser.
Den 19:e september var han
inbjuden för att göra en visning
av bilder från Ljustorp på Hamre
hembygdsgård.

Kräftpesten har nått Ljustorp. Från
Förväntningarna var stora och de
och med september är Indalsälven
kom inte på skam. Torsten visade
med tillrinnande vattendrag förklaett urval Ljustorpsbilder som han
rad som skyddszon för kraftpest.
tagit under hela sitt fotograferande
Det innebär att det är förbjudet att liv och en del andra bilder som berört
fånga kräftor i Ljustorpsån. Dessutom honom mycket. Det var naturbilder,
är det förbjudet att saluhålla, köpa gamla miljöer och dess människor
eller transportera okokta kräftor inom
skyddszonen. Det är inte heller tillätet att använda fisk som bete i annat
vatten, än där den fångats.
På tacksägelsegudstjänsten den 14
Fiskeredskap, båtar, maskiner eller oktober i Ljustorps kyrka kunde man
andra föremål som varit i Ljustorp- förutom att njuta av körens sång och
sån får inte heller transporteras till en alldeles tydlig predikan också
annan sjö eller vattendrag, utan njuta av inbjudande skördegåvor som
föregående desinficering.
församlingsmedlemmarna skänkt.
(Källa: Länsstyrelsen)
Ljustorps kyrko- och hembygdskör
går från klarhet till klarhet till
glädje för församlingen. De sista åren
har kören föryngrats framför allt på
kvinnosidan. Tenorer och sopraner

samt verksamhetsbilder från framförallt de stora jordbruken i bygden.
Text och bild Olof Ulander

Skördegudstjänst

Classic Ski helgen
flyttad!

Classic Ski flyttas 2008 två veckor
framåt till 3:e helgen i februari dvs
söndagen den 17:e februari.
Flyttningen av datumet gör pga
av snöbristen de senaste åren och
man vill nu försäkra sig om snötillgången. Dessutom måste man försäkra sig om att Ljustorpsån hinner
frysa.
(Källa: Lj IF)

Grannosämjan i Bredsjön uppmärksammad i Rikspress
Ljustorp har under november varit
med både på TV och i Aftonbladet i
mindre smickrande sammanhang.
Aftonbladet skrev den 6: e november
att projekt för grannsämja, orsakade
fejd. Saken rapporterades också på
TV och i lokalpress sedan ett mål
varit upp i tingrätten kring konflikten.
Vi får väl hoppas att nästa rapportering om bygden i Rikspressen sker i
mer positiva ordalag.
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sjunger med klarhet och säkerhet
och en ökad dynamik Kören består
nu av 30 medlemmar.
På tacksägelsegudstjänsten deltog
kören med 22 personer och gladde
församlingen med ett blandat program, som inleddes med Här vandrar jag fram (från Sound of Music).
Som postludium sjöngs Lova Gud
från himlen av Mozart.
Text och bild Olof Ulander

Vi löser Era problem
•
•
•
•
•
•
•

Vattentining
Högtrycksspolning
Avloppsspolning
Fasadtvättning
Klottersanering
Fastighetsservice
Fastighetsreparationer

• 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

Önskas hyra
Hus eller stuga 3-4 veckor i juliaugusti 2008. Gärna med barn i
närheten. Helst med tillgång till
bredband/adsl.
Kontakt: cbe@nordnet.fr eller
060-84058 på kvällstid
(fråga efter Anna)
Frankrikefamilj med släkt i Mjällå

Ljustorps Röda Kors Krets 2007
25 mars hade vi MUSIKCAFÈ inbringade
26 maj TRÄDGÅRDSLOTTERI inbringade
1 okt MODEVISNING inbringade
13 okt VÄRDENS BARN KAMPANJEN
Bara i Ljustorp fred lörd inbringade
Sammanlagt med Bergeforsen

2150 kr
2000 kr
3150
2619
5480

Att sända till Krigens offer och hjälp inom Sverige
Kvar för i år är Julinsamlingen
TACK ALLA Ljustorpsbor
Genom Doris
13

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

Bild nr 200709284998
ovan

Bild nr 11436
Bilden är tagen troligen på 1930-talet vid en strandkant av Bredsjön. Bilden
finns i familjen Östmans samlingar som ett 6 x 9 cm stort negativ av bra kvalitet. Den ivrige unge bärplockaren ser ut att sikta på hallon. Vem bärplockaren
är vet vi inte. Den som vet är välkommen att kontakta Olof Ulander.
14

Bilden ger ett livligt och festligt
intryck. En stor svensk flagga
hänger på väggen mellan fönstren
och två korslagda flaggor sitter
på varje sida om fönstren. Det
är kanske fem stycken servitriser
som passar upp en publik som
mest verkar vara militärer. De
flesta stolar är olika så sommarrestaurangen är snabbt anordnad.
Bilden togs våren 1919 av studentbeväringen Allan Jacobsson vid
ingeniörstrupperna. Bilden klistrar han in i sitt album och skriver under ”Kalas på risgrynsgröt
efter en hård arbetsdag. Björkom”.
Allan tillhörde de trupper som
myndigheterna satt in i Ljustorp
för att främst återställa broarna
över Ljustorpsån, vilka samtliga
förstördes i vårfloden 1919. Bland
de broar Allan jobbade med var
Tunbron vid Järnläggdan, dvs en
bit ifrån där dagens bro vid Tuna
går. Albumet finns på Sundsvalls
museum som vänligt ställt bilden
till förfogande.

Geonorr

Jordankaretjänst i Sundsvall

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

Byggbutiken

i Timrå

Utkörning

MARTINS SERVICE
VVS
PELLETS
VÄRMEPUMPAR

070-673 06 09

Vi säljer pellets och
stallströ!
Nya öppettider

Mån– Fre 07.00 - 18.00
Lör
10.00 –14.00

Terminalvägen 6
861 36 Timrå

Tel: 060-57 10 50
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Ljustorpsprofil 13
Sven Eriksson, f. 290126

I en atmosfär som präglats av såväl
lanthandel som religiös verksamhet hamnar man när man bestämt
träff med Sven Eriksson och hans
hustru Siv. Vi sitter ”nere” i den fd
butiken och lyssnar på ”handlarns”
historik. Sven är född på Bredsjön,
uppväxt i jordbruksmiljö, med mor
Lydia och Olle som var faderns
namn. Fyra syskon alla bröder dvs
Enar, Elner, Elof och Tore. Jordbruket som var beläget i centrala
Bredsjön med vacker utsikt neremot sjön, åtta till nio kossor,
två hästar, gris, kaniner och hund
och katt givetvis. Då fanns skolan
i Bredsjön och där tillbringade
Sven de sex obligatoriska skolåren.
Sedan blev det till att cykla en mil
till slöjden i fortsättningsskolan i
Ås, som fortgick i sex veckor. Var
hemmavid och var sysselsatt såväl
skogen som jordbruket till tretti
års åldern. Fiske och jakt hägrade
på fritiden. Har jagat älg i sexti
år med start redan vid fjorton års
åldern. Den fjortonde september
1977 fällde Sven en tjugosex taggare, och den trofén kan man säga
var kulmen i hans jägarliv.

sjöns handel. Tidigare ägare Bengt
Livén flyttade och efter ett kort
mellanspel av annan ägare övertog Siv och Sven butiken. Den
drevs sedan i trettio år och stängdes 1993 när underlaget av kunder
börjat svikta i byn. Under årens
lopp har affären varit byns träffpunkt och Siv och Sven har servat
på allra bästa manér. Dom är
mycket omtyckta av köpkretsen
och är lika populära idag. I samband med affärens öppethållande
körde makarna Eriksson ut varor
på kvällarna till barackerna där
finska skogsarbetar var förlagda,
till Älgåstjärn och till Svartåbodarna bar färden i ofta dåligt väder
och på dåliga vägar. Kallt var det
uppåt 20- 25 minusgrader och att
bilen alltid fungerat i dessa utresor i ödemarkerna är nog en Guds
försyn, enligt Sven.

Arbetade några år på ICA-grossen
i Sundsvall och hösten 1963 blev
Sven affärsinnehavare av Bred-

Julen 1957 träffades makarna, närmare bestämt i Gårdtjärn, Kovland,
där fanns nämligen Siv i anslutning

till Missionskyrkan och verksamheten fanns även i Bredsjöns Missionsförsamling. Så gemensamt har
de varit eldsjälar i dåvarande församlingen i Bredsjön som så småningom också blev cafékvällar i
affärsutrymmet som blivit tömt
i bostadshuset. Byalaget äger
numera missionshuset och missionsverksamheten är överflyttad
till Gårdstjärn. Hela familjen har
varit engagerade i affären, även
sonen Mats som avled 1987 efter
en tids sjukdom, endast tjugotvå år
gammal. Affären har som nämnt
haft cafékvällar sedan 1995 och
även varit mötesplats för hembygdsföreningens
studiecirklar.
DragspelsOlle har varit en flitig
gäst som alltid dragit fullt hus
vid sina framträdanden och andra
dragplåster har bidragit till det fd
affärsutrymmets popularitet.
Nu är emellertid tiden inne när
makarna Eriksson flyttar till Indal,
men fastigheten i Bredsjön behålls
tillsvidare. Så det blir ingen affär
och inget café i framtiden, den
saknaden blir enorm och störst
blir kanske Siv och Svens flytt.
Byns träffpunkt elimineras, tar
någon annan över verksamheten?
Man känner verkligen generositeten, gästfriheten och det varma
mottagandet vid det här besöket
som avslutas med Siv fyllda brödfat och kaffetår därtill.

Torsten Byström

Vi utför ombyggnationer, reparationer samt kakel och klinker arbeten
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Skördegudstjänst

Kalender:
25/11 kl. 11:00 Högmässa
Thord Hägglund, Maria Ålander, Seth Hägglöf

Vid auktionen efter gudstjänsten ropades det in varor till ett
belopp av 5624 kronor.
Det var centerkvinnorna i Öppom som inbjöd och stod för
kaffeserveringen den här dagen.
Ett STORT TACK till alla som var med och bjöd

2/12 kl. 11:00 Adventsmässa
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, kören
Kyrkkaffe i församlingshemmet

11/12 kl. 11:00 Familjegudstjänst
Thord Hägglund, Agneta Granlöf, barnkören
Julgröt i församlingshemmet
11/12 kl. 10:00 Öppet kyrkis avslutning med lucia i f-hemmet
12/12 kl. 12: 00 Mitt på dagen med Lucia
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
13/12 kl. 8:00 Skolans luciafirande i kyrkan
Thord Hägglund
16/12 kl. 18:00 Julmusik Ljustorps kyrko- och hembygdskör
med solister, Lövbergarna
Thord Hägglund, Agneta Granlöf
17/12 kl. 8:00 Julspel i kyrkan med medverkan av
personal och kyrkorådsmedlemmar
25/12 kl. 07:00 Julotta
Torsten Berglund, Agneta Granlöf, kören
30/12 kl.11:00 Högmässa
Thord Hägglund, Cecilia Nilsson
31/12 kl. 17.00 Nyårsbön
Med reservation för ändringar. Se gärna aktuella uppgifter i predikoturerna eller på hemsidan

Expeditionen i Ljustorp kommer efter ett
beslut i kyrkorådet att hållas öppen igen.
Telefontid: Onsdagar 10-12. 060-82270
Övrig tid hänvisas till pastorsexpeditionen på
Bäckgatan i Söråker

Pastorsexp. 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

God Jul Ljustorp !

Varför Julgrupper i alla stugor ?
Dessa blev populära i slutet av 1800-talet, men då var de ganska enkla
med kottar, barrväxter och vintergröna växter. De pryddes av röda
äpplen, vitmossa och nötter. Blommorna var enkla; röda små tulpaner
och hyacinter. Näverkorgen gjorde sitt intåg på 20-talet och den fylldes
med material från naturen ungefär som tidigare. På 1930-talet sattes
Julblommorna i lerkruka och pryddes med rött eller grönt kräppapper
med krusad kant. Den rosa julbegonia kom på 40-talet och den
planterades tillsammans med hyacinter och tulpaner. Mer fantasifulla
hörde till 60-talets stil. I julgrupperna planterades gröna små krukväxter, t
ex ormbunkar, där de fick samsas med de gamla vanliga julblommorna.
Julstjärnan gjorde entré på 70-talet och idag är julstjärnan den i särklass
mest populära julblomman och säljs i 10 miljoner exemplar varje jul,
bara i Sverige. Nu på 2000-talet får fantasin flöda med snygga krukor och
spännande arrangemang, kanelstänger, rödlök, silver, guld och glitter
Med om en välsignad väldoftande, färgrik och fridefull jul.
Thord Hägglund komminister
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Ås-Lagfors byalag

krets likväl boende sedan tidigare som ej medverkat i vår
verksamhet är välkomna. Hör
av er till vår kassör Bert Forsberg. Påminner samtidigt om
den kommande adventsträffen
i december, i Lagfors missionshus.

Eftersom senhösten fram till
jul är en lugn period har
inte byalaget något nytt att
redovisa. Det kommer någon
nyinflyttad då och då, och vi
välkomnar dessa i vår byalags

Mjällådalens byalag
Den 7 november genomfördes ordinarie byalagsmöte.
Mötet samlade närmare 20 deltagare för att dryfta gemensamma
frågor där trafiksituationen ställdes i focus.
Mötet beslöt att tillställa Trafiksäkerhetsverket, Vägverket samt
Kommun och Länstyrelse en
skrivelse som påtalar olycksfrevensen efter väg 331 Stavre Viksjö. Kravet är att myndigheten installerar färtkameror på
berörda avsnitt av denna olycksdrabbade vägsträcka.

Mjällådalen är en jordbruksbygd med många
odlingsaltemativ. Kvällens gästföreläsare var Ulla och
Bernt Laggren.
Ämnet för kvällen var Kravodlat, Ekologisk odling samt Hemodlat. Ulla och Bernt gav en fin
föreläsning som styrkte kravodligens fördelar inte minst genom
ett rigoröst kontrollsystem av
grödorna.
Kvällen avslutades med traktering av klubbmästare Heidi &
Tage.

Bredsjöns byalag

Inbjudan riktas till såväl gamla
som nya medlemmar.
Tack för i år och ett gott nytt
nästkommande!
Styrelsen
Kommande aktiviteter:
Byalagets Julfest på Bygdegården den 14 dec
Studiebesök på Bergeforsens
Kraftverk. Vi får en presentation av Norrlands kraftsystem i
sitt sammanhang.
Närmare information kommer i
brevlådan innom kort.
Mjällådalens Byalag
Kjell Rastberg Ordförande

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

Surströmmingsfesten den
15/9 blev en osedvanligt trevlig tillställning med dans långt
fram på kvällen för äldre som
yngre.

tigt höja julstämmningen.
I år har vi efter kontakt med
tomtemor blivit lovad att jultomten ska komma förbi på ett
besök.

Lördagen den 1/12 kl 18:00
samlas vi vid julgranen, för
att tillsammans tända granen.
Därefter går vi upp till byalokalen för att umgås, dricka
glögg, äta pepparkakor och
köpa lite lotter. Vi hoppas på
lite levande musik för att rik-

Varför inte ta en varm
bastu nu när kylan kommit
och därefter sova över i den
vedeldade fiskestugan?
För mer information samt
bokning av bastu och fiskestugan på bastuudden mm vänligen kontakta i första hand

Konsument Timrå
Konsumentsekreteraren
Gerd Nordenberg Pettersson
kommer till Ljustorp.
Har du frågor?
Passa då på att träffa Gerd på
Bygdekontoret eller
Humlegårdens kontor den
15 januari 2008
kl.11.00 - 15.00.

bokningsansvarig Kent Berg
070-218 80 69.
Besök gärna vår hemsida http:/
/www.ljustorp.se/bredsjon/.
Byalagets styrelse 2007 vill
önska alla en lugn och trevlig
jul och nyårshelg med nära och
kära, hälsningen känns något
tidig men tiden rinner iväg!
Styrelsen 2007
genom Victoria

Efter att ha bott i Frötuna i 48 år, så har
jag nu flyttat till en lägenhet i Sörberge. Det
känns konstigt och ovanligt, men Kjell och jag
var överens om detta, eftersom jag inte orkar
sköta ett stort hus ensam. Jag kommer alltid att
minnas glädjen med alla föreningar, danser,
teater mm. Jag hoppas att vänskapen kommer
att bestå.
En gång Ljustorpare alltid Ljustorpare!

Ett stort tack till alla som stöttade mig vid Kjells
Utanför Bygdekontoret finns numera ett ställ med
information från Kommunen samt en uppdaterad
sjukdom och bortgång. Saknaden och sorgen
pärm med Konsument upplysningar. Kontakta Bygdekonkommer alltid att finnas kvar.
toret för att boka en besökstid med Gerd.

Välkommen in.
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Maj-Britt Forsström

Baptistförsamlingen

Vad väntar du på i ditt liv?
Väntan är en del av livet. De flesta av oss får leva med
att saker och ting inte sker och utvecklas precis i de
ögonblick vi önskar. Ibland väntar vi på nya skeenden
i livet, ibland på förändring av olika omständigheter
runt omkring oss, ibland väntar vi på människor och
ibland på tåget, bussen, kundservicemottagaren eller
jultomten.
Många gånger kan väntan kännas meningslös och som
ett slöseri med tiden. Men jag tror att det finns en
väntan som också är bra för oss människor. En väntan
som får oss att stanna upp så att vi faktiskt hinner fundera lite över vad det är vi väntar på och om det verkligen är värt att vänta på.
Man brukar säga att ”den som väntar på något gott kan
aldrig vänta för länge”. Jag skulle vilja säga att om du
väntar på något gott så behöver du inte vänta längre!
Det är budskapet som vi påminns om nu när vi närmar
oss advents- och jultiden.
Ordet advent betyder ankomst. Den kristna julhögtiden firar vi därför att Jesus redan har gjort sin ankomst
till oss människor. Vi behöver inte vänta på honom han väntar på oss. I Johannesevangeliet 3:16 står det:
”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde
son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”.
Vad väntar du på i ditt liv? Det finns någon som väntar
på dig och tycker du är värd att vänta på. Är Jesus
ankomst svaret på din väntan?
Med önskan om en välsignad och fridfull jul och ett
gott nytt år!
Baptistförsamlingen genom Tomas Lindberg

Varmt välkommen till ljusglimtar i
decembermörkret…
Söndag 2 december
11.00 Adventsgudstjänst med temat : Väntar du på Jesus?
Vi firar in advent med sång, musik och gemenskap.
Fika. Medverkande: Tomas Lindberg, Leif Nygren, sångarna m.fl.
Onsdag 5 december
19.00 Bönetimma för bygden Sörberge församlingshem
Fredag 7 december
20.00 W Timrå Julgodis & mys
Söndag 9 december
18.00 Julstämning på kapellet Vi sjunger advents- och julsånger i
vinterkvällen. Fika. Medverkande: Britt Grothage, Per Nygren,
Betagruppen m.fl.
Fredag 14 december
20.00 W Julfest hemma hos Henrikssons
Lördag 15 december
17.00 Församlingens grötfest, HHN. LT1

Snart är det 2008…
Söndag 6 januari
11.00 Gudstjänst med temat ”Se , jag gör allting nytt”
Medverkande: Tomas Lindberg, Morgan Grothage m.fl.
Se även predikoturerna och mötesprogrammet på
Tisdag 8 Januari
19.00 Bönetimma för bygden Betel Edsta
Söndag 13 januari
17.30 Körövning
18.30 Bön
Missa inte vårvinterns höjdpunkt!
Boka in söndag 16 mars (prel)
SKOTERGUDSTJÄNST (mer info kommer senare)

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

PG 269356-2 BG 5355-1123

www.ljustorp.se/betel
e-post: betel@ljustorp.se
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Öppet
December/januari
Måndag & Onsdag
17.00-19.00

Boktipps nr. 1
Författare: Dean Koontz
Titel: ” Ansiktet ”
Universitetsläraren Laputa är
kaosteoretiker och han har vigt
sitt liv åt att skapa kaos i samhället. Han drogar barn, förgiftar
hundar, torterar människor och
tvekar inte en sekund att döda.
Han är helt enkelt ondskan personifierad. Hans senaste måltavla
är världens mest uppburne skådespelare Channing Manheim Ansiktet kallad - och han förbereder sin djävulska attack genom
att skicka hotelser i form av små
askar. Innehållet är bisarrt, smaklöst och obegripligt. Ansvarig för
superkändisens och sonen Frics
säkerhet är den före detta polisen
Ethan Truman. När Ethan äntli-

Biblioteket
Telefon 070-191 65 10
gen får upp ett spår börjar den
svåra och farliga jakten. Utan
större framgång tar han hjälp av
gamla kollegor. Men så träder en
nyligen avliden barndomsvän in
i handlingen - som Ethans och
Frics skyddsängel. Plötsligt förändras oddsen drastiskt….

Boktipps nr. 2
Författare: james Redfield
Titel: ” Den nionde insikten”
”Den tionde insikten” två böcker.
Djupt inne i Perus regnskogar
har ett gammalt manuskript upptäckts. Det rymmer nio insikter
om livet, insikter som varge människa måste ta till sig steg för steg,
medan vi rör oss mot en ny andlig
kultur på jorden. Huvudpersonen

får höra talas om avskrifter av
detta nu förlorade manuskript det väcker hans nyfikenhet och
han beger sig till Peru. Men regeringen och den etablerade kyrkan
skyr inga medel för att motarbeta
spridningen av denna i deras ögon
kätterska livsfilosofi. Efter en dramatisk jakt genom djungeln och
en räcka till synes tillfälliga möten
med andra engagerade finner han
och tar till sig de åtta första insikterna. Men det svåraste återstår
>: existerar den ännu - den sista
och allt avgörande insikten?
I andra boken har huvudpersonen försvunnit och en vän tror att
hennes försvinnande har att göra
med den mytomspunna tionde
insikten att göra.

Välkomna till Biblioteket i Ljustorpsskolan, hälsningar Vivianne.
Ur Byssfolke som utkom
1981 av NilsEric Sjödin

”Adolf”
Yst i byn
på knallhattetorpe
nevä sjön
bodd du.
Tog in selan om kvälla
å la’n ônner sänga
sä mära skull stå still
då du sela på
nästa måra.
Na våldsammare kalasa
komme du sällan på.
Men då nypräst´n
skull håll öresmöte
här i skolhuse
komme’n Ante de granngårn
å båa däg.
Då tog du storväst’n
Å krimmern
Å fåljd’n.
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Byssfolke

”Gubbarna” från hemmet i
Röån skildras på dialekt

Ji stampe tå ji
ut i fårsta
å sätte ji längst bak.

Dä skull dom ha
för dom va onn
å stôgg.

De va mest kärringern
å na kvadda där
men präst’n sättä igång
å domdär.

Du tog opp 15 öre
bort i slangpôngen
å hädde hit e kollektbössa.

Han täla om sônna
- han va emot a -,
om sônnara
å illdådara
å skrymtara
å fariséa.
Dä fanns gôtt om dom sa’n
men dom skull fo straffe.
Brinne skull dom
i hälvete,
svavle skull fläsa
å tostrern flyge
å dom skull brinne
som tjärevekårern
i evigheters evighet.

Sen rodd ju himm över sjön
te höstmörkre
å tänkte på va ji hadd hört.
Å då ji geck että hunnstranna
sä dä tjaske te kängern
sa du åt’n Ante:
”Ha du hört sä falet rekti’n präst.
Tôcken gudsman.
Hôcken sanning han täla.
Hôrl du va dom feck’e
västa sjön.”
Publicerat med tillstånd av NilsEric
Sjödin

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

Dygnet runt
För bättre tillgänglighet

Jag tar hand om dina fötter!

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

Birgitta Robertsson Leg fotterapeut
Klinik: Mariedal, Timrå
Klinik: Strandbo servicehus, Söråker
070-533 17 92

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

TEATER I BYGDEGÅRDEN
Fredag 7 dec kl 19
Entré: 120 kr Ungdom/Stud 60 kr
Bilj: Ulla-Britt 82240 el Margareta 83053
Beställ biljetter i tid!

Hembesök kan bokas på
Bygdekontoret eller på
Humlegården.
Nästa ordinarie besök den 30/11 kl 13-15
Anhörigkonsulent Ulla Hamrin 070-656 98 31
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Inbrott i Bredsjön
Någon gång under november har
tjuvar brutit sig in i ett hus i Bredsjön, genom att krossa en ruta.

Nyanställda i centrum
P

Det har dykt upp nya människor

Tänk på stöldrisken när du åker bort
å senare tid har det dykt upp
i jul. Inbrott sker även i Ljustorp.
nyanställda på centrala platser i
bygden. Det är Ljustorps Handel
(Fakta från ST)
och Bygdekontoret som båda
fått nytt blod in i personalen.

Vägbygge i Slättmon

plats som de flesta känner igen
henne från är dock Ljustorps Trädgård, där hon arbetade i många år.
Lena bor i Tuna med man och ett
hemmavarande barn. Hon är jättenöjd med att jobba i Ljustorp igen.

Äntligen pågår en förbättring av vägen
mellan Bredsjön och Liden. Vid tidigare vägförbättring avslutades projektet strax söder om Bredsjön.
Nu pågår sedan en tid en förbättring av resterande vägsträcka. Arbetet är inte lika omfattande som det
som gjordes tidigare, på den första
sträckan, utan begränsas till att byta
vägtrummor och gräva ur avsnitt där
vägbanken har för dålig bärighet och
är mer tjälskottsbenägen.

Vandaler på
Ljustorps IP
Ljustorps IF har under en längre
tid haft problem med vandaler. Nu
senast har man gjort polisanmälan
vid flera tillfällen.
Tina T Forslund som är ordförande
i föreningen berättar att hon är
bekymrad över utvecklingen. - Det
är tråkigt att föreningens pengar
och arbetskraft skall användas till
någonting så onödigt. Det är oroande och väcker många funderingar
varför dom här personerna väljer
att göra så här. Det är viktigt att
vi vuxna visar stort civilkurage och
pratar med varandra och våra barn
och ungdomar om vad som sker,
säger Tina med eftertryck.
Ungdomarna har idag ingenstans
att ta vägen på vardagar efter skolan
och på de flesta helger. Fritidsgården drivs idag ideellt och hålls öppen
varannan fredag, med extra aktiviteter under lov.
Föreningslivet i Ljustorp tror idag
att det finns ett behov av ett mer
kontinuerligt öppethållande för att
stävja problemet och skapa mer
vuxenkontakt för barn och ungdomar. Vi måste skapa en kontinuerlig
mötesplats för ungdomarna, avslutar Tina.
Text Lena Liljemark
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Lena Gröning har började på affären den 15:e oktober och kommer att
arbeta heltid i affärerna Ljustorp
och i Stigsjö. Hon kommer närmast
från Deltagrillen i Birsta. Före det
jobbade hon en kort sejour på Bygdekontoret när det öppnade. Den

- Det är så roligt att träffa alla
kunder från Trädgår´n igen. Jag
trivs verkligen med kundkontakten,
säger hon. Just nu praktiserar dessutom Lenas son John i butiken fram
till jul.

Ewa Åström har jobbat heltid på
Bygdekontoret inom EU projektet
från den 2:a oktober och kommer att
vara anställd fram till årsskiftet.
Hon kommer närmast från Ellbe
lastbilsinredningar och före det jobbade hon som barnskötare.
Ewa bor, sedan två år, i Stavre tillsammans med sambon Erik Näslund. Hon har två barn och två
barnbarn. - Det här är ett bra jobb,
konstaterar Ewa. Det är trevlig folk,
jag blir trevligt bemött och jag har
roliga och intressanta arbetsuppgifter, avslutar hon.
Bild: Birgit Svensson, Text: Lena L

Julklappstips!

Ge bort en prenumeration på
Ljustorpsbladet

BUTIKEN ÄR FYLLD
AV JULKLAPPSTIPS!

11 ÅRS JUBILEUM 20%
PÅ ORDINARIE PRIS TOM 2/12
SKYLTSÖNDAGEN ÖPPET
MELLAN 13-17

Den personliga butiken
Öppettider:
Vardagar 10.00 - 18.00
Lördagar 10.00 - 14.00
Telefon 060-57 33 30
Köpmangatan 39, Timrå

Välkommen

Nära till fri parkering!

Adventserbjudande 20%
på morgonrockar och
nattlinnen

Skyltsöndagen 2/12
öppet mellan 13-17
Välkommen!
Glöm ej!
Inlämningsställe för kemtvätt
Pensionärsrabatt

Öppet:
vardagar 10 - 18, lördagar 10 - 14
Köpmangatan 47
Tel & Fax 58 07 80
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Årets Timråbo!

Christer Nyman blev välförtjänt utsedd till Årets Timråbo

D

et var med stor glädje vi
kunde läsa att utmärkelsen årets
Timråbo utsetts till Christer
Nyman i Ljustorp.
Årets Timråbo är en aktivitet, en
utmärkelse, som TAIF gav idén till.
Utmärkelsen är ämnad att årligen
utdelas till förtjänt person inom
kommunen. Vem som helst får föreslå lämplig kandidat och kan hänvända sig till ”sin” representant i
kommittén.
Syftet med utmärkelsen är att tillkännage någon inom vår kommun
som på ett eller annat sätt gjort sig
förtjänt av lite extra uppmärksamhet. Vid uttagandet av kandidater
tas hänsyn till om de;
- genom spontan handling gagnat
ortens befolkning
- i oegennyttig gärning berikat tillvaron för andra
- under flera år bedrivit verksamhet
till allmänhetens glädje och nytta
- är bosatt inom Timrå kommuns
gräns
- genom sina insatser främjat
ungdomsverksamhet, laganda eller
föreningslivet.
Årets Timråbo-kommittén består av
företrädare från Kultur och tekniknämnden som tillika är ordförande
i kommittén. Övriga ledamöter är
företrädare från kommunens fyra
hembygdsföreningar. Tidigare mottagare av utmärkelsen presenteras
på Ljustorps Hembygdsförenings
hemsida.

blev
också ordförande i Idrottsföreningen
och från den basen har han identifierat, förankrat och drivit mängder av små och större projekt för
Ljustorparnas bästa.
Idrottsföreningen har köpt ett hus
i Mellbergs centrum som man renoverat för uthyrning av kontorslokaler och en butik för hemslöjd. På
samma ställe har man ordnat en
fint utsmyckad och mycket välskött
sopsortering. Bygdegården har övertagits från kommunen, byggts om
och renoverats. Ungdomslokaler har
skapats och en affär har kunnat
dras igång baserad på idrottsföreningens satsningar och helhjärtade
engagemang. Ljustorpsån har man
försökt återställa efter flottningstiden, så att fisken skall trivas bättre
och bl a locka fisketurister. Festplatsen Björkängen har fått en vidare
användning som turistinformation
och man är på väg att kombinera det
med ett ”put and take”- fiske. Kanotuthyrning för färder på Ljustorpsån drivs av idrottsföreningen i
stor skala. Självklart har också
Ljustorps Idrottsplats utvecklats
med flera andra projekt för att
utveckla bygden.
För att lyckas med alla projekt har
det förutom många engagerade människor behövts en Christer Nyman
som arbetat fram idéer till projekt
som det gått att söka EU-medel och
annan finansiering för och att sedan
styra projekten förbi alla hinder mot
målen. Ljustorp blev årets by i Västernorrland 2006, ett erkännande
från länet över bygdens framsteg,

Kommittén beslutade i år enhälligt
att utse Christer Nyman att mottaga 2007 års utmärkelse. Christer
Nyman har genom ett engagerat
arbete för sin bygds utveckling
bidragit till att skapa framtidstro
för ett boende på landet i Ljustorp.
Christer är född och uppvuxen i byn
Fuske i Ljustorp och där har han
bott och verkat i hela sitt liv. Efter
en verksamhet som egenföretagare
och djuruppfödare, vilken avbröts
av sjukdom, fick han anställning Christer och landshövding Gerhard Larsson
vid cermonin för Årets by 2006
vid idrottsplatsen i Ljustorp. Han
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vilket Christer har en stor del i och
det är då naturligt att han själv
får träda fram som årets Timråbo
2007.
Vid ett besök i hemmet fick Christer
högtidligen mottaga insignierna på sin
nya värdighet. Det är många som vittnat om att det är ett populärt val att
utse Christer till årets Timråbo. Som
årets Timråbo får man en tenntallrik
med sigillen från de fyra socknarna
som utgör dagens Timrå kommun
(Ljustorp, Hässjö, Tynderö och Timrå).
Vidare får man en medaljong att
bära runt halsen med den egna
socknens sigill. Utmärkelsen överlämnades av kommitténs ordförande
Gunilla Pontén och Bert Mattsson från
Ljustorps Hembygdsförening läste upp
kommitténs motivering.
Gunilla framhöll i sitt anförande
Christers roll som primus motor
i många projekt i Ljustorp. Tittar
man på kommitténs motivering är
det mycket som han varit inblandad i. Christer minns själv gärna
ett tidigt projekt där man jobbade
tillsammans med Hembygdsföreningen, letade upp gamla fäbodrester
röjde stigar och satte upp skyltar.
Vi hade väldigt roligt och lärde oss
mycket berättar Christer. Det projekt som Christer anser har betytt
mest för bygden är utan tvekan den
nya affären. Det handlade om att
vrida ett ursprungligt EU-projekt in
till något som kunde vidareutvecklas till en affär. Det gick och det har
blivit en stor framgång till glädje för
alla Ljustorpare i vardagslivet.
Christer framhöll gång på gång betydelsen av att det funnits starka
föreningar i Ljustorp med många
entusiaster som skapat förutsättningar för projektens framgångar,
speciellt nämnde han Fiskevårdsföreningen och dess projekt att skapa
bättre förutsättningar för fisken i
ån. Samtalet gled vidare på alla
de möjligheter som finns för framtida utveckling i Ljustorp. Ljustorp
är en byggd med mycken historia
av många tusen års bebyggelse och
odling som det gäller att lyfta fram
och kombinera med de mycket fina
naturvärden som finns.
Text och bild: Olof Ulander

SCHAKTA I BACKARNA
TRAKTORGRÄVARE UTHYRES
INKLUSIVE FÖRARE
GRÄV- & PLANERINGSARBETEN
PALLGAFFLAR SAMT UTRUSTNING
FÖRTIMMERHANTERING
FORDONSYSTEMET ÄR BESIKTAT

Primaskog

STORA SOM SMÅ UPPDRAG
(EX. SNÖRÖJNING)

KONTAKTA OSS FÖR
PRISÖVERENSKOMELSE
F-SKATTSEDEL FINNES

BOKNING

DAGLIGEN EFTER KL 16.00

060 - 800 30

MATJORD
KRANBILSTRANSPORTER
SANNA GRUS

Öppom 124, 861 93 Ljustorp
Telefon: 060-820 35 eller
070-224 59 00 Fax: 060-820 35
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Har inte bilisterna nåt att vara rädd om?
Bilisterna kör för fort genom olika delar av Ljustorp

V

id mätningar gjorda i Stavre,
Mellberg och Lögdö har det
visat sig att bilisterna kör över
dubbelt så fort än gällande
hastighetsbegränsning.
De boende i Lögdö har klagat över
”Ljustorpsbornas” höga hastighet
genom byn. Föräldrar i centrala
Mellberg har också klagat över de
höga hastigheterna. Även i Stavre
har man framfört klagaomål. Hur
vill vi Ljustorpsbor ha det där vi
själva bor och vad kan vi göra åt den
här situationen?
Lena Liljemark, ordf i Sockenföreningen, nämnde detta för mig vid min
anställning på Bygdekontoret och då
jag är utbildad ”Konsumentinformatör av NTF (Nationalföreningen för
Trafikens Främjande) så lånade jag
en hastighetsmätare.
NTF hade dagen innan gjort en
mätning i Lögdö och registrerade
södergående trafik. Den har jag fått
tagit del av. Resultatet visade att
det passerade 165 fordon mellan
05.00-19.00 hela 93% av dem körde
över gällande hastighet som är 50
km/h där mätaren stod.
I Mellberg sattes mätaren upp på
50-sträckan. Siffrorna är skrämmande. Totalt passerade 434 fordon
söderut varav 76,7% körde över
gällande hastighet. 576 fordon passerade norrut varav 63,7% körde
för fort. Varav de flesta som körde
för fort gjorde det mellan 14.00 och
16.00. Den tid då skolbarnen finns
efter vägen. Högsta noterade hastighet var 90 km/h
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Även i Stavre efter 331:an mättes
hastigheten då på en 70-sträcka åt
båda hållen. Totalt passerade 525
fordon söderut och 76,7% av dem
med för hög hastighet. Det registrerades 640 fordon norrut varav
77,6% körde för fort. Högsta noterade hastigheten var 158km/h.

Tänker du på fotgängarna när du
kör om eller möter dem? Vill du ha så
här höga hastigheter förbi ditt hus?
Hur kommer vi åt fortkörarna?

En människa överlever en
påkörning i 30 km/h. Vid 50
km/h dör de flesta av oss och
vid 70 km/h överlever ingen.
En fordonsförare som håller
30 km/h har en stoppsträcka
på ca 15-20 m på torr sommarasfalt. Vid 50 km/h är
den dubbelt så lång.

Nu kan man ju fundera på vad dessa
bilförare har i tankarna när de kör
så fort efter dessa relativt smala
vägar. Det var både yrkesförare som
privatpersoner som körde över gällande hastighet.
Både i Lögdö och i Stavre finns inga
trottoarer eller gångbanor. Knappt
en vägren för fotgängare att gå på.
För att inte tala om de som cyklar
efter dessa vägar. Stackars dem i
dessa vinddrag.
I Mellberg finns visserligen trottoar
att gå på. MEN det finns många barn
som korsar vägen både före och efter
skolan som inte alla gånger ser sig för
innan de går över vägen tyvärr. Det
måste vi föräldrar lära våra barn.
Vad kan vi göra åt detta?

Undersökningar visar att om
alla håller hastighetsbegränsningarna sparas fler
än 100 liv varje år. Varje
sänkning av medelhastigheten med 1 km/h sparar ca
25 liv/ år.
Genom att hålla hastighetsbegränsningarna minskar du
inte bara risken för olyckor
utan också att få dryga böter
samt en bättre miljö.
Nu när snön och halkan
närmar sig är det extra
viktigt att ta det lugnt i
trafiken.Var rädda om varandra i trafiken. Tänk efter
före.
Vid mätaren Erik Näslund.
Mätare och tangenterna Ewa Åström.

Mellberg 101
861 93 Ljustorp

Norrlack
Förnya ditt kök!
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
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Gudstjänst i Riibodarna

Gudstjänst i vacker och traditionsrik miljö hos Missionsförsamlingen
holm gudstjänstdeltagarna välkomna
till Riibodarna Missionshus. Fondväggen är målad i en ljus pastellgrön
färg, vilket i kombination med den
övriga vita och träfärgade inredningen
ger ett lugnt och harmoniskt intryck.
Gudstjänsten leddes av Tord Hägglund över temat ”Gud är god” med
mycket musik, sång och en del statistik över eländet i världen.

Siv Lindholm från Riibodarnas missionshus hälsar alla besökare välkomna!

L

justorps församling förlägger
sina gudstjänster på olika platser
inomsocknen, inte bara i av
Kyrkan ägda lokaler. Söndagen
den 28 oktober var det dags för
gudstjänst i Riibodarnas Missionshus. Det är ett sedan många år etablerat samarbete mellan Kyrkan
och Missionsförbundet.
Missionshuset är en rejäl och välskött
byggnad, som lyste inbjudande i den
tidiga skymningen när mötesdeltagarna började anlända. Siv Lindholm,
som är missionsförsamlingens enda

medlem, hälsade välkommen till var
och en som anlände. I dag finns det
ca 10 bofasta familjer i området, men
det är en spillra av vad det varit.
Huset flyttades till Riibodarna 1895
från en av familjerna Frölander i centrala Ljustorp. Sedan dess har huset
byggts till med bl a övervåning. Redan
1896 började byggnaden användas
både som skola och gudstjänstlokal.
Övervåningen kom till så småningom
som bostad till läraren. Skolperioden
slutade 1939 främst för att antalet
barn blev för få.
När alla anlänt hälsade Siv Lind-

Den här dagen var det varmt men det
finns en kamin som kan ge mycket
värme i kapellet. Tyvärr finns det
inget värmemagasin så man måste
elda tämligen kontinuerligt när det är
kallt. Torsten Berglund berättade att
när han växte upp var hans pappa
pastor i bl a denna församling och att
han därför eldat mycket i kaminen.
Vid ett tillfälle fick Torsten vara
uppe hela natten mellan Julafton och
Juldagen för att elda då det skulle
vara varmt när Julottegästerna kom.
Torsten berättade också att han på
1980-talet skrivit ned en hel del historia om Riibodarna till en hemvändardag och kallat skriften
”Hemvändardag”. Skriften skall finnas
på Ljustorps hembygdsgård.
Efter gudstjänsten följde samkväm
med många sorters mycket goda kakor
och bullar. Efter en trevlig stund
kunde vi alla nöjda gå hem. För
Missionsförsamlingen återstod då
disken och städningen. Ett stort tack
till Missionsförsamlingen för en fin
eftermiddag en mulen söndag i oktober.
Text och bild Olof Ulander

Optisk fiber i Ljustorp är indraget!

P

Nu är all slang i backen och laddad
med fiber. 66 stycken blev vi som
alla vid det här laget lär ha fått
klartecken från Servanet. Klart att
beställa tjänster.

grupp som med bara tre undantag
träffats varje söndag kväll. Eftersom grävningsfrågorna minskat har
vi övergått till att prata Routrar
och sladdar. Det senare kommer
inom kort att kulminera i en kombinerad taklagsfest och informationsträff. Sponsorerna är klara och vi
jobbar på ett datum. I skrivande
stund är onsdagen den 5/12 en lågoddsare. Trots plöjningsproblem så
har humöret varit på topp och Servanet har accepterat den tidsförskjutning som blivit efter vägen.

Under förprojektet träffades vi var
fjortonde dag på Bygdegården. Vid
projektstarten valdes en brunns-

Jag uppskattar de välbesökta söndagsmötena. Vi har ägnat en timme
i veckan åt en kort avstämning och

å dagen fyra månader sedan
jag skrev senast och ett drygt år
sedan vi började kolla intresset,
i Mellberg – Rogsta – Prästsvedjan – Öppom, är indragningen
äntligen av optisk fiber äntligen
färdig för beställarna.
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på så sätt sparat in på djungeltelegrafen och många telefonsamtal.
Några ord om inmätningen: Vårt
fibernät innehåller inget som går att
söka med traditionella kabelsökare.
Istället mäts nätet in med hjälp av
GPS. Tack vare denna inmätning
kan en bredbandsfiber anvisas på
samma sätt som andra ledningar
inför framtida grävarbeten. En mätpunkt tar några sekunder att registrera och noggrannheten är stor som
en tumnagel. Registreringen sker
automatiskt i Lantmäteriets databas via GSM. Denna inmätning är
också slutförd.
Text: Torbjörn Carlsson

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

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

Fastighetsmäklare
Ann Rydell Hall
070-461 08 45

Mäklarna
Köpmangatan 18 TIMRÅ

Tel: 57 33 90

Timrå
Glasmästeri AB

Närmare
än någon annan!

Bilrutor och
glasreparationer
Stenskottlagning

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

Öppet 7.00-16.30
Terminalvägen 6, Timrå

Telefon 57 64 20

Telefon: 060-416 56
Webbsida: www.dina.se/timraorten
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Vinterrusta din familj med reflexer!

V

Hösten är här med mörker, snö och hala vägar, är du beredd?

i går till jobbet och
skolan på morgonen då det
är mörkt ute och vi kommer
hem i mörker. Du kanske
går ut med hunden på
kvällspromenad i mörkret efter
vägen eller du skall bara hämta
posten. Har du då reflexer som är
godkända och reflekterar bra när du
är ute efter vägarna?
Reflexen är en färskvara som reflekterar ljuset så vi syns om vi bär
dem synligt. Har du en reflex som
du stoppar ner i fickan tillsammans
med nycklar och dylikt så bör du
byta ut den varje höst.
Har du fastsydda reflexer på kläderna bör du fundera på hur många
tvättar de gått igenom. De mattas av
efter ett antal tvättar. Gäller även
barnens kläder och reflexvästar.
Alla som går efter vägen med eller
utan gatubelysning spelar ingen roll
du syns lika dåligt om du är utan
reflex. Dina mörka kläder reflekte-

rar endast ca 5 % av ljuset och därför
upplevs du som en skugga på ca 25
meters avstånd, i bästa fall, av bilisten som kommer mot dig med halvljuset påslaget. Har du ett bra reflex
på dig så reflekterar det hela ca 95%
av ljuset och bilisten upptäcker dig
på ca 125 meters håll.
Dina barn och din hund eller häst
syns lika dåligt utan reflexer när
de är ute efter vägen på vintern
och vid vått väglag är även bilens
bromssträcka ofta 2-4 gånger längre.
Tunga fordon har ännu längre
bromssträcka än en personbil.
Vad händer om vi ökar hastigheten
efter vägarna? Vad händer nu när
det blir vinter med hala och snöiga
vägar? JO, bilisterna hinner inte
ens att reagera innan de har kört
över dig om du inte har reflexen
på dig. Om du då lägger ihop reaktionssträckan och bromssträckan på
torr sommarasfalt så blir den ca 75
meter i en fart på 50 km/h,
Vad kan du göra åt detta? Ta på dig
själv en bra reflex. Gärna reflexväst
upptill de syns bäst tycker jag.
Bäst syns de vanliga reflexerna om
de sitter lågt och är i rörelse. Placera dem nere på benet eller långt
ner på armen och på höger sida.
Lär dina barn att använda reflexen
på rätt sätt och att du ser till att

U

de har i alla ytterkläder. Skaffa ett
koppel med reflex till hunden samt
en reflexsele med bra reflexer. Sätt
på reflexer fram och bak på barnvagnen, sparken och rollatorn. Drar
du ditt barn i pulka? Ta på barnet
en reflexväst.
Som bilist tänk på detta och håll
hastigheten efter vägarna. Det kan
rädda liv.
Att använda reflexer är ett
enkelt och billigt sätt att synas
i mörkret, och att minska risken
för att råka ut för en olycka.
Se gärna filmen på NTF:s hemsida:
www.ntf.se/Tidning/
default.asp?RecID=33464
Var rädda om varandra i trafiken!

Vi erbjuder test av era privata
reflexer (både hårda och mjuka)
på Humlegården 12/12 klockan
13-19. Obs ta med reflexerna!
Text Ewa Åström
Konsumentrådgivare åt NTF
Samt personal på Bygdekontoret och
Ljustorpsbo.

Don´t drink and drive!

nder året har Ljustorpsbladet uppmärksammat och drivit en kampanj mot alkohol och bilkörning. Uppropet
kommer från föreningslivet och vill propagera mot oskicket att ta bilen när man druckit alkohol. Vi vill slå ett slag
för att ta taxi hem, vi har ju faktiskt taxiverksamhet i Ljustorp.

Det är inte acceptabelt att köra i fyllan!
Vi stöder detta upprop:

Ljustorps IF, Ljustorps Baptistförsamling, Ljustorps Församling, Bygdegårdsföreningen i Ljustorp, Lokala Skolstyrelsen Ljustorp, Ljustorp socken ekonomisk
förening, Ljustorps Centeravdelning, Ljustorps Fritidsgård, Ås-Lagfors byalag,
Bredsjöns byalag, EAB, Ljustorps Trädgård, Ljustorps Handel, Ljustorps Taxi, PN
Montage, HN Montage, AN Fastighetsekonomi, Lövbergs Herreford
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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

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.

Torbjörn

Stärk Ditt immunförsvar och Din självläkning.
RING OCH BOKA!
Gunilla Nordvall Dipl Aromaterapeut
Strandbadsgatan 1 Fagervik

060 – 570162 x 070 – 5394947
NYHET!

Med omtanke i minsta detalj!
______________________________________

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

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

Av SBF auktoriserad begravningsbyrå

www.i-balans.se

Behöver Du en

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

060-574424

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

Anders Nigard Tandläkartjänst AB
Anders Nigard Leg. tandläkare
Mellangatan 12 861 32 TIMRÅ
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Julängeln i Ljustorps kyrka!
J

En julberättelse från Ljustorp förr i tiden...

ulängeln i Ljustorps kyrka
kommer från en bok som heter ”Sällsamheter i Medelpad”. Boken är sammanställd av Olle Wikström. Den får
komma med som en julhälsning i
årets sista Ljustorpsblad.
Juldagsmorgonen 1905 klev murarmästare Karl Melin upp redan
klockan 4. Sedan han kokat kaffe,
bjöd han sin hustru på sängen, tände
lyktan och gav sig iväg till kyrkan
för att göra upp eld i stora kaminen
och ringa klockan 5. Han var nämligen hjälpklockare, och den här sysslan hade han skött i många år.
Ute var det snöyra och kallt. Han
gick med raska steg för att inte
hinna förlora all stugvärme, som
satt så skönt i kroppen. Väl framme
vid kyrkan, tog han tag i den stora
ringen i kyrkporten och drog upp
dörren. När han kom in, föll ljuset
från lyktan upp mot taket i tornfoten (vapenhuset), och förbluffad stirrade han på en lång ljus gestalt i
trappan, som på högra sidan ledde
upp mot orgeln och klockorna. Han
vände blixtsnabbt om och drog igen
dörren. Här hade han gått så många
gånger både i ljus och i mörker,
men något liknande hade han aldrig
sett.
Nu stod han därute i blåsten och
snöyran och funderade. Kunde det
vara en ängel? Nej, aldrig i livet. Och
några vingar hade han inte varsnat. Och förresten - änglar hade han
aldrig haft någon större tro på.
Han hade visserligen tagit en kask
innan han gick. Men det hade han
gjort många gånger, och några såna

D

här syner hade aldrig följt av det
tidigare. Kanske han skulle läsa en
psalmvers, det hade han hört skulle
vara bra, om man råkade ut för
något övernaturligt. Men inte heller
på psalmverser trodde han så där
helhjärtat.
Tiden gick. Han måste ju in och
ringa, sedan han funderat ett tag,
gläntade han på dörren en smula,
lyfte lyktan över huvudet och tittade
mot trappan.
Ängeln stod kvar, lång och skimrande ljus. Han slog genast igen
dörren. Nu började han svettas, fast
han kände hur snålblåsten bet i näsa
och kinder. Han funderade. Visst
tanken tog jag två kaskar. Kanske
tre?
Tiden gick och han tänkte på att
han måste in och ringa. Ingen skulle
under hans liv få säga att han inte
gjort ett riktigt arbete, antingen det
nu gällt att mura upp en riktig bakugnsmur eller ringa i kyrkan. Nu
fick det bära eller brista, in och ringa
skulle han.
Han bet ihop tänderna och ryckte
upp kyrkporten på vid gavel. Då för
han höra en späd stämma ropa: ”Bli
inte rädd. Det är bara Jag.” Men då
blev Melin arg och ropade: - Vem
i helvete är jag? - Jo, det är Ester
Larsson från Fjäl. Jag skulle vara
här före skräddarmästare Holmberg,
för när han kommer ska han ha med
sig en kappa åt mig. - Ja, jag ska
låsa upp kyrkdörren så far du gå
in och värma dig. Vi gjorde upp en
brasa i går kväll, så det är varmare
därinne än härute. Melin låste upp
dörren, flickan satte sig vid kami-

Melin återkom från ringningen och
medan han gjorde eld i den stora
kaminen och tände flera ljus, berättade flickan sin historia. - Min fästman nerifrån byn hade hälsat att
han skulle komma hit och att vi
skulle träffas i julottan. När jag tittade på min vinterkappa, tyckte jag
den var så sliten, så jag bad pappa
att han skulle åka till Sundsvall
och köpa ett nytt tyg till kappa.
Med tyget for vi till skräddarmästare Holmberg i Björkom, för att han
skulle sy den.
- Men han hade tagit på sig så
mycket syning till jul, att han omöjligt skulle hinna med den här, sa
han. Men vi bad och bevekte honom,
och han lovade då att han skulle
sy kappan och att jag säkert skulle
få den på julottan, om jag kom lite
tidigare till kyrkan. Skräddarmästare Holmberg kom också. Den unga
damen fick sin kappa. Fästmannen
anlände som utlovat. Med en strut
karameller.
Hur många kaskar ringaren tog till
juldagsfrukosten vet vi ej. Det är
dock bara i mycket sällsynta fall
en julängel materialiserar sig, som
i den här historien. Och lite av julstämning är det allt över den. Om
det nu inte är så att skräddarmästaren lovats någon extra belöning av
flickan innan julottan började, om
han kom med kappan? Nej, det var
en ful insinuation. God Jul!

Stickcafé på Humlan!

fikar man under tiden, vilket syns i
den delen av namnet som är café.

en senaste nyheten i
Ljustorps aktivitetsflod är att
Humlan slöjd håller stickcafé
ungefär en gång per månad.
Mait Härén en av de ansvariga på
Humlan berättar att man hittills i
höst har haft två stickcaféer som
varit mycket uppskattade av deltagarna. Ett stickcafé innebär att
man precis som namnet antyder
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nen, och fick ett tänt ljus bredvid sig
så hon skulle slippa sitta i mörker.
Därefter tog han lyktan, försvann,
och snart dånade klockorna över den
mörka dalen från tornet.

Mait Härén berättar att det kändes
naturligt för Humlans slöjd att satsa
på den här verksamheten eftersom
vi dels säljer garn och dels vill stödja
handarbete och hemslöjd.
träffas och stickar tillsammans. För
att hålla kaloriintaget konstant så

Nästa stickcafé väntas bli efter julledigheten och alla är välkomna!
Text och bild: Lena Liljemark
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Öppettider
Lör - sön 11-15
Ons 17-19
X-tra julöppet v. 51 mån-fre 16-19
Stängt 2/12 pga Julmarknad och mellandagarna

Berge fotvård!
Dipl fotterapeut Marie Wiklund
Kvalificerad fotvård i egen regi

God Jul &
Gott Nytt År!

lunchbar & cartering

Hemlagad husmanskost,
även för avhämtning och cartering
Dagens och Tacobuffé
Öppettider vard 10.30 - 13.30, Lör 12-15

Julbord den 15-15/12 kl 13-18,

Tidbokning via telefon
060-57 92 05, 070,289 31 41

boka bord! Övrig tid julbord,
julbuffé och jultallrik på beställning

Välkomna!

”Terasshuset” Berglundaväg. 28
860 30 Sörberge
www.bergefotvard.dinstudio.se

Terasshuset i Sörberge, Berglundav 28,
860 30 Sörberge Tel 060-57 82 031, 076-818
82 85 ebbas_lunchbar@hotmail.com
www.ebbas.net
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Aktiviteter Nov-07 - Jan-08
November
Tis 27/11 kl 10-12
Öppet kyrkis
Tis 27/11 kl 18.30
Alphakurs
Tis 27/11 kl 18.30
Skidträning
Ljustorps Skidstadion
Ons 28/12 kl 18.30
Uppfinnarkväll
STUIF, Bygdegården
Tor 29/11 kl 18.00-19.00
Innebandy
Tor 29/11 kl 20.00
Hälsogänget
Fre 30/11 kl 13-15
Träffpunkten
Fre 30/11 kl 18-21
Fritidsgård
Fre 30/11 kl 20.00
W- ungdomssamling

December
Lör 1/12 kl 18.00
Adventsfika Bredsjön
Bredsjöns Byalag
Lör 1/12 kl 19.00
Julfest m. julbord&Dans
Centern
Sön 2/12 kl 11.00
Adventsmässa
Ljustorps Kyrka
Sön 2/12 kl 11.00
Gudstjänst
Baptistförsamlingen
Sön 2/12 kl 15.00-18.00
Julmarknad
Bygdegården
Sön 2/12 kl 18.30
Poweryoga
Tis 4/12 kl 10-12
Öppet kyrkis
Tis 4/12 kl 18.30
Skidträning
Ons 5/12 kl 19.00
Bönetimma för bygden
Sörberge Församl.hem
Tor 5/12 kl 18.00-19.00
Innebandy
Tor 6/12 kl 20.00
Hälsogänget
Fre 7/12 kl 18-21
Fritidsgård
Fre 7/12 kl 19.00
Teater på Bygdegården
Timrå Teaterförening
Fre 7/12 kl 20.00
W- ungdomssamling
Sön 9/12 kl 11.00
Familjegudstjänst
Ljustorps Kyrka
Sön 9/12 kl 18.00
Julstämmning
Baptistförsamlingen
Sön 9/12 kl 18.30
Poweryoga
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Tis 11/2 kl 10.00
Öppet Kyrkis m. Lucia
Församlingshemmet
Tis 11/12 kl 18.30
Skidträning
Ons 12/12 kl 12.00
Mitt på dagen m. Lucia
Församlingshemmet
Ons 12/12 kl 13-19
Reflextest
Humlegården
Tor 13/12 08.00
Skolans Luciafirande
Ljustorps Kyrka
Tor 13/12 kl 18.00-19.00
Innebandy
Tor 13/12 kl 20.00
Hälsogänget
Fre 14/12 kl 20.00
W -ungdomssamling
Fre 14/12 kl 20.00
Julfest, Bygdegården
Mjällådalens Byalag
Lör 15/12 kl 17.00
Församlingens grötfest
Baptistförsamlingen
Sön 16/12 kl 18.00
Julmusik
Ljustorps Kyrka
Sön 16/12 kl 18.30
Poweryoga
Mån 17/12 kl 8.00
Julspel i Kyrkan
Mån 17/12 kl 18.00
Bredsjöns Byalag
Tänder granen
Tis 18/12 kl 10-12
Öppet kyrkis
Tis 18/12 kl 18.30
Skidträning
Tor 18/12 kl 18.00-19.00
Innebandy
Tor 20/12 kl 20.00
Hälsogänget
Tis 25/12 kl 7.00
Julotta
Ljustorps Kyrka
Tor 27/12 kl 20.00
Hälsogänget
Sön 30/12 kl 11.00
Högmässa
Ljustorps Kyrka
Mån 31/12 kl 17.00
Nyårsbön
Ljustorps Kyrka

Januari 2008
Tor 3/1 kl 20.00
Hälsogänget
Lör 5/1 kl 11.00
Gudstjänst
Riibodarnas missionshus
Sön 6/1 kl 11.00
Gudstjänst
Baptistförsamlingen
Sön 6/1 kl 15.00
Julfest för barnen

Bygdegården, Centern
Mån 7/1 kl 18.30
Skidträning
Tis 8/1 kl 10-12
Öppet kyrkis
Ons 8/1 kl 19.00
Bönetimma för bygden
Betel Edsta
Tor 9/1 kl 18.00
Föräldramöte
Fritidsgården
Tor 9/1 kl 20.00
Hälsogänget
Sön 13/1 kl 11.00
Högmässa
Ljustorps kyrka
Sön 13/1 kl 17.30
Körövning
Baptistförsamlingen
Sön 13/1 kl 18.30
Bön
Baptistförsamlingen
Sön 13/1 kl 18.30
Poweryoga
Mån 14/1 kl 18.30
Skidträning
Tis 15/1 kl 10-12
Öppet kyrkis
Tis 15/1 kl 13.00
PRO
Tis 15/1 kl 11.00-13.00
Konsument Timrå
Tor 17/1 kl 20.00
Hälsogänget
Fre 18/1 kl 18-21
Fritidsgård
Sön 20/1 kl 18.30
Poweryoga
Mån 21/1 kl 18.30
Skidträning
Tis 22/1 kl 10-12
Öppet kyrkis
Tor 24/1 kl 20.00
Hälsogänget
Lör 26/1 kl 14.00
Höstsol medl.möte
Rättargården, Lögdö
Sön 27/1 kl 18.30
Poweryoga
Bygdegården
Mån 28/1 kl 18.30
Skidträning
Vill ni se era aktiviteter här? mejla
dem till: ljustorpsbladet@ljustorp.se
För mer info se www.ulander.com/
ljustorp, under aktiviteter.

Vollyboll!
Intresserad av att träna genom
att spela vollyboll i Ljustorp.
Anmäl dig på Bygdekontoret.
Lämna gärna förslag på dag!

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

Borstlist

för dina portar

Aluminiumhållare
För borstlist
Höjd
12
15
17
30
45
60
60
90

br
5
5
5
5
5
5
8
8

längd
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1000
1000

Skenbr
5
5
8
8

längd
3000
2000
1000
1000

typ
A
B
A
B

Handrengöring
”Tufanega Superega”
Bra för oljiga
händer i verksta’n och i
jordbruket

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.

Intresserad?
Ring:
Kenneth Sällström
Tel: 070 - 31 66 962
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Ljustorps information
Telefonnummer
Ljustorp
Ljustorps Handel
Ljustorps Trädgård
Ljustorps Taxi
Rotsjö gård
Idrottsplatsen
Bygdegården bokning
Bygdegården vaktm.
Bygdekontoret
Ljustorps brandkår
Bagarstuga Lagfors bokn.
Bagarstuga Stavre bokn.
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
Din Tur, kundtjänst
Allmänt
Söråkers Folkets Hus
Vårdcentral Söråker
Sjukhuset
Apotek
Försäkringskassa
Veterinär Timrå
Timrå Kommun
Timrå badhus
Arbetsförmedlingen
Postutlämning Timrå
Polisen Timrå
Länsstyrelsen
Färdtjänst
Pastorsexpeditionen
Bergeforsens camping
Söråker Folkets Hus

060-820 40
060-820 49
060-820 37
070-310 13 69
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

060-821 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

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

060-400 73
060-464 00
060-18 10 00
0771-45 04 50
0771-52 40 22
060-58 05 25
060-16 31 00
060-16 32 00
0771-41 64 16
060-57 34 31
060-59 21 60
0611-34 90 00
060-439 00
060-408 20
060-822 70
060-51 50 90
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
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Bygdekontoret

Mån-Fre 13-15 (bemannat)
Fm finns Ewa på Humlegården.

Öppet kyrkis

Tis 10-12 församlingshem

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

Ljustorps Församl.

Tel.tid Ons 10-12 övrig tid
Pastorsexp. Söråker

Träffpunkten

Ring Bygdekontoret för att
boka tid.

Innebandy

Torsdagar 18.00-19.00
6-års - åk 6. Fritids.

Hälsogruppen

Torsdag 20.00 Bygdegården

W - ungdomsv.

Fre 20-22 Betel
från 5:an och uppåt

Fritidsgården

Fredag ojämna veckor 18-21

Humlans Slöjd

Lör-Sön 11-15, Ons 17-19
Övrig tid jour. Se anslag.

Hälsogänget!
OBS Ny tid Torsdagar 20.00
Bygdegården, Välkommen

Hur fort kör du på
50-sträckorna ?
Redovisning av höstens hastighetsmätning finns på: www.ljustorp.se
Se även sid 26

Ljustorpsalmanackan
2008 för endast100 kronor
Förhandsbeställning på Bygdekontoret idag
Försäljning under december

Hökarvägen 16

Träshopen
Timrå Industriområde
Per Uddéns väg 7

Öppettider
Vardagar 8.00 - 18.00
Lunchstängt 12.00-13.30

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

Servar och reparerar
Alla märken
Reservdelar

Personlig service

Telefon 060-57 30 00
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BolagsBolagetAB
Signalhornsgatan 124
656 34 KARLSTAD
Telefon: 054 545423
Fax:

054 545401

Ljustorp mobil: 0737-28 25 08

EN SAMHÄLLSEKONOMISK INNOVATION

E.post
Webb:

info@bolagsbolaget.se
www.bolagsbolaget.se

Även våra husdjur behöver friskvård och rehabilitering. Hos Timrå Djur & Natur erbjuds du rehabilitering 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 rehabiliteringsmetoder är massage och simträning. Jag är utbildad hundmassör och har utbildats i rehabilitering på Strömsholms djursjukhus.
Förutom detta finns allt för flugfiske hos mig. Jag erbjuder bland annat flugbindningskurser.

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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Numrets ”Lövbergare”

Turista hemma! - Skinnenstugan-

I

förra numret inledde vi vår
artikelserie om ”smultronställen” i Ljustorp. Då presenterade
vi Burberget i Öppom och den
här gången skall vi lyfta fram
Skinnenstugan i Lögdö Vildmark.
Nu när snön börjar ligga på marken
är det nog mångas tankar som går
till skoteråkning. Ett mycket populärt rastställe för skoteråkare är
just Skinnenstugan. Nu är ju stugan
inte bara för dem. Skinnenstugan
kan besökas året om och nås med bil
och en kortare promenad från parkeringsplatsen vid sjön Skinnen.
För att komma dit kör man upp
emot Lögdö vildmark och håller mot
sjön Skinnen. Väl framme vid parkeringsplatsen för sjön, kan man
parkera där och följa sjökanten mot
stugan eller åka vidare vägen tills
man når en liten skylt med Skinnenstugan. Då återstår cirka 10 minuters lättpromenerad stig.

der med skyltar som talar om hur
man kommer till Skinnen.

För den skoterburna finns skoterle-

Vid stugan kan man grilla ute vid

Stugan är en raststuga med två
rum och hall. Den har kamin och
många sittplatser. På gården finns
ett förråd och ett utedass. Stugan
ligger vackert belägen på kullen vid
Skinnen.

den anordnade grillplatsen och man
kan naturligtvis fiska i sjön, förutsatt att man har fiskekort. När man
ändå är här är det väldigt nära att
även besöka Högåstornet och njuta
av utsikten från toppen.
Stugan är öppen för allmänheten,
men alla ombeds städa efter sig och
hugga ved vid behov.
Text och bild: Lena Liljemark
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Returadress:

Ljustorp Sockenförening
Öppom 110,
861 93 LJUSTORP

B

Föreningstidning

Lekfull novemberdag i Lagfors Foto: Birgit Svensson

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

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

Nigard Tandläkare
Norrlack
Primaskog
Remax mäklarna
Sanna Grus
Schakta
Sjöströms busstrafik
Stuif (uppfinnarför)
Timrå djur och natur
Timrå Glasmästeri
Timrå spol & fastighet
Timrå teaterförening
Träffpunkten
Träshopen

