
Projekt under 2021
            Handikappvänlig entré och toalett byggs.
 
Föreningens ändamålsparagraf lyder:
 Föreningens ändamål är att värna om och vårda Ljustorps 
  bygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till 
   kommande generationer.
  Föreningen vill nå detta syfte bl a genom
       att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden  
  och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla 
  traditioner.
      att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur  
  kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls 
  och miljöplanering.
      att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden 
      med  anknytning till bygden i nutid och i gången tid..
      att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer
      inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ, som
      gagnar bygden och dess utveckling
       att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som 
  kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.
 Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden.
Medlemsavgift
      Medlemsavgiften är 100 kr per person och år. Insätts på   
 bankgirokonto  5542-1762.
 Hamregårdsfonden med syfte att säkerställa hembygds-  
 gårdens bevarande har bankgirokonto 5542-1762. 
            Telefon 070-2425269.
Hembygdsföreningen på internet
             http://www.ulander.com/ljustorp
             https://www.hembygd.se/ljustorps-hembygdsf-rening
             facebook Ljustorps Hembygdsförening
 

Ljustorps Hembygdsförening
Program för 2021

År 2021 arbetar Ljustorps hembygdsförening med temat Självhushåll-
ning. Att ha en köksträdgård var en viktig del av självhushållet, inte 
bara för att odla grönsaker och lite blommor, där fanns också växter 
för att kunna färga garn. Föreningen planerar en liten odling till som-
maren. På bilden Margreta Petronella Östman 1887-1962 Bredsjön



Program 2021
Av kända pandemiskäl kan de vanliga programpunk-
terna inte genomföras. Det är ambitionen att följande 
ändå skall kunna genomföras.

Hembygdsföreningen håller årsmöte
Hembygdsgården söndag 6 juni kl 18.
Fika

Hembygdens dag  
Hembygdsgården söndag 11 juli kl 12-15 
Tema självhushåll i bondesamhället 
Se separat annonsering.

Samvaro och underhåll av hembygdsgården
Vi målar och pyntar mark och byggnader.
Lördag 7 augusti kl 10 till 15.
Föreningen bjuder på förtäring.

Teater/musikkväll på Bygdegården 
Preliminärt september. Se separat annonsering
Ett samarbete med Timrå Riksteaterförening

Julmys i vintermörker
Värm dig vid brasan på Hembygdsgården söndag 21 november 
kl 15-18

Hemsidan firar 20-års jubileum och utvecklas
År 2001 lades den första versionen av hemsidan ut på internet och 
har sedan dess växt kraftigt med nya funktioner och innehåll. Till 
årets nya funktioner hör ett sökbart register över de första fordonen 
(1920-1939) i Ljustorp och ett sökbart register “Vem bodde var” i 
torp och backstugor.
“Vem bodde var” materialet kom fram i de studie-grupper Arnold 
Thunström drev under en 10-årsperiod. Grupperna  var sam-
mansatta av personer med stor lokal kännedom som kunde doku-
mentera vilka som bott i torp och backstugor under den stora 
befolkningsexpansionen i Ljustorp under 1800-talet och inpå 
1900-talet. Dessa bostäder, fastighetsbildningar, naturtyper och 
sociala sammanhang är nu till stor del borta. 

Arnold Thunström med Bredsjöcirkeln år 2002
Materialet dokumenterades i A4-häften i många olika versioner 
vilket med tiden gjort hanteringen svår samtidigt som många släkt-
forskare efterfrågat informationen. 
Det har länge känts som ett angeläget projekt att göra materialet 
mer lättillgängligt vilket nu är genomfört.
Ett annat projekt som nu resulterat i ett antal artiklar har varit att 
lyfta fram “Ljusen från Ljustorp” . Främst har det varit att hitta 
och beskriva personer från Ljustorp som nått nationell ryktbarhet, 
vilket gett nya insikter. 
Läs om hemsidans historia på  www.ulander.com/ ljustorp/ 
Omhemsidan/index.html


