Ljustorps Hembygdsförening
Program för 2022

Årets tema är självhushåll.
Bilden är från Wikmans i Jällvik, och tagen cirka 1910.
Wikmans stod för hela processen att odla sitt lin, spinna sin tråd,
väva tyget och anlita en sömmerska som bodde hos familjen till
dess kläderna var färdigsydda.
På bilden sitter Kristina Edén med en haspel (kugghjulsgrejen)
och garnvinda. Vanlig verksamhet i alla kök, där man kardade,
spann och hasplade upp garnet och sedan gjorde nystan.
Personerna på bilden är från vänster: Signe Kristina Wikman,
piga, Petter Vikman, Kristine Margreta Wikman (tidigare efternamn: Edén), piga, Kristina Edén.

Program 2022
Av kända pandemiskäl är programpunkterna osäkra.
Ambitionen är att följande ändå skall kunna genomföras.
Medelpad Classic Ski
Spurtpris Hembygdsgården
Vätskekontroll, servering från kl 11 till 14
Hembygdsgården söndagen den 13 februari
Ljustorps IF och Hembygdsföreningen arrangerar.
Skiddag för barnen
Hembygdsgården lördag 19 mars start kl 11.
Ljustorps IF och Hembygdsföreningen arrangerar.
Kaffeservering, barnen bjuds på våfflor och glass.
Teaterkväll; Dansa Rennie!
Mitt i livet. Mitt i karriären. Där stannar folkkäre artisten Rennie
Mirro upp ett tag. En intim och personlig föreställning om ett liv
i rampljuset
Bygdegården söndag 20 mars kl 19, Fika från kl 18.
Ett samarbete med Timrå Riksteaterförening
Valborgsmässofirande
Hembygdsgården lördagen 30 april kl 19. Servering, varmkorv.
Tipspromenad, Valborgsmässoeld och fyrverkeri
Öppet hus på Hembygdsgården
Hembygdsgården lördag den 21 maj kl 12-15.
Kaffeservering, grillat
Veteranfordon
Hembygdsföreningen håller årsmöte
Hembygdsgården måndag den 6 juni kl 18

Midsommarafton
Hembygdsgården fredag 24 juni kl 13.
Lekar kring midsommarstången
Underhållning. Servering
Bergeforsens folkdansgille gästade
Hembygdsgården
1989.

Hembygdens dag
Hembygdsgården söndag 10 juli kl 12-15
Tema självhushållning.
Se separat annonsering.
Sommarfest på Björkängen
Lördag 6 augusti. Marknad, lekar, servering och veteranfordon.
Se separat annonsering.
Gemensam arbetsdag på Hembygdsgården
Kom och bidra till hembygdsgårdens underhåll. Föreningen bjuder
på förtäring.
Lördag 27 augusti kl 10-15
Teaterkväll
Musikteater “Landsbygdsupproet” (Riksteatern) onsdagen 21
september.. Ett samarbete med Timrå Riksteaterförening
Julmys i vintermörkret
Värm dig vid brasan på Hembygdsgården söndag 20 november
kl 15-18. Servering av julgröt mm.

Projekt under 2022

Handikappvänlig entré och toalett byggs vidare.

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 5541-1762.
Telefon 070-2425269.

Hembygdsföreningen på internet

https://www.ulander.com/ljustorp
https://www.hembygd.se/ljustorp
facebook Ljustorps Hembygdsförening

