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Under det gångna året har 10 st protokollförda styrelsemöten hållits. 

Studiecirkeln 50-60 tal har genomförts med stort deltagande och under ledning av Olof 

Ulander. En helkvälls presentation med en sammanhållen version av studiecirkelns resultat 

hölls på Betelkapellet av Olof. Nästan 40 personer deltog. Se bilaga. 

Ett Facebook konto har öppnats för att bredda kontakten med medlemmar och allmänhet. 

Ansvarig Maria Andersson. 

Olof Ulander fortsätter att utveckla föreningens hemsida. Se bilaga. Ljustorpsbladet 

fortsätter att hämta stora delar av sitt material från hemsidan och ger föreningen ytterligare 

ett fönster till Ljustorparna. 

I studiecirkeln renovering av moped Crescent Raket-61, har de 4 ungdomarna renoverat 

mopeden till fantastiskt orginal skick, den lackades av ett proffs. Johan Sjöström var 

tillsammans med Staffan handledare av renoveringen i Johans familjs garage. Mopeden 

såldes med en vinst på ca. 10000 kr. Tack vare våra sponsorer till projektet blev vinsten så 

stor.   

Vi har legat lågt med handikappanpassning av Hembygdsgården och bygget av toaletten 

under året men vi tar nya tag i år. 

Teaterkvällar 2/2 och 22/9 där vi serverade fikat. 

Medelpad Classic med många startande och vi stod för fikat i Hamre som vanligt. 

Vi har tappat medlemmar under åren som gått så vi fortsätter att jobba med att få fler 

medlemmar, medlemsantalet för 2017 var 82 st. 

Barnskidtävlingen som Ljustorps IF och Hembygdsföreningen arrangerar där barnen bjuds på 

våfflor och glass och de vuxna kan köpa kaffe med våfflor och glass, är ett årligt evenemang. 

Årsmötet för Hembygdsföreningen 26/3-17 med Ida Lindström som ordförande. 

Harriet Sällström har fortsatt med inventeringen av våra föremål under året med hjälp av 

Inger Andersson. Inventeringen är nästan klar. 

Valborgsmässofirande den 30 april med brasa, fyrverkerier, servering, varmkorv och 

Ljustorps kyrko-hembygdskör hälsar våren. 

Öppet hus på Hembygdsgården 20/5 med veteranfordon och vi säljer grill- buffe` och fika. 

Var välbesökt som vanligt. 

Vedklyvning vid två tillfällen av ved skänkt av Bert Mattson och Ove Backström Staffan 

hjälpte Bert och Ove. Vid stapling av veden var vi många som hjälptes åt. 

Midsommarfirande 23/6 med lekar runt stången som Patrik ledde och underhållning av 

Lövbergarna. Fika försäljning och fiskdamm. 

Hembygdens dag 2/7 med gudstjänst och sång av kören, det var ganska få besökare. 



Sommarfest på Björkängen med veteranfordons utställning och marknad skjutbana och lekar 

under dagen. Vi räknade till ca. 450 besökare under dagen. På kvällen var det dans till 

Charlotte Stålgrens orkester, 150 st kom på dansen. Hembygdsföreningen sålde fika, grillat. 

Det var en fantastiskt lyckad tillställning , rent ekonomiskt var det succe´. Vi kommer att köra 

i stort sett samma tema i år den 4/8, orkester är bokad. 

Vi serverade middag till motorcrossåkare som hade tävlat på Erikssons lägdor i Åsäng den 

30/9. Anita hade tillagat en fantastisk festmåltid. 

Den 25/11 bjöd vi in till Julmarknad på Hembygdsgården, den var lyckad så det blir 

fortsättning i år. 

En studiecirkel ”Kristider i Ljustorp” har startat med sortering av ett stort antal dokument. 

Materialet är skänkt av familjen Forzelius. 

Vi har ett gäng som bakar i bagarstugan under ledning av Märta. Allt vi bakar säljs nästan 

omgående. 

Föreningen har tänkt starta en studiecirkel i bakning i 4 bagarstugor, men vi måste vänta till 

våren pga. snöläget. 

Styrelsen framför sitt varma tack till alla som på olika sätt har deltagit genom gåvor och 

arbetsinsatser till föreningens verksamhet 
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Bilaga 

Hembygdsföreningens hemsida 2017. 

Under året har 11 st reportage publicerats på hemsidan. Reportagen har sedan även publicerat i 

Ljustorpsbladet. Det finns nu (20171231) 181 st samtidsreportage på hemsidan. 

Noteringar om andra världskriget i Ljustorp har samlats under en ny rubrik och där har också 

publicerats minnen från Kristidsnämnden av Beng-Allan Forzelius och minnen från skogsarbete under 

kriget av Ulf Lögdahl. 

Studiecirkeln 1950/1960-tal har fått en omfattande dokumentation på hemsidan. I den 

dokumentationen ingår analys av en unik gåva av Ann-Marie Bergman om Bygdegården, Ljustorps 

skytteförening och företaget Ljustorps biografägare. Torsten Sundberg bidrog bl a med målningar 

som visade skytteföreningens verksamhet. Många bidrog med historier och mer än 100 st bilder. 

Materialet har vidareutvecklats till ett helkvällsföredrag, som framförts på en cafékväll i 

Betelkapellet.  

Allt material i bilddatabasen som sökord, personnamn, platser och fritext har samlats på hemsidan 

och gjorts sökbara med google. En ny sökruta på första sidan gör det möjligt att använda google för 

att söka över hela hemsidan men inte mer, vilket är mer användarvänligt än att söka över hela 

internet.  

För att söka i bilddatabasen har också ett mer intuitivt (enklare) sökförfarande införts som 

komplement till tidigare sökmodell i Theodor, som körs i Länsmuseets datorer. En fördel med 

Theodor är samtidig sökning med flera parametrar, ex tid och plats. En effekt av ändringarna blir 

också att Ljustorps hembygdsförening kan fortsätta att använda Theodor eller efterträdare, men är 

inte beroende av dem för att tillgängliggöra sin bildskatt. De nya sökfunktionerna har utvecklats i 

samarbete med Olle Burlin, Theodors konstruktör. 

Olof Ulander 

 

 

                              

 

 


