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Välkommen a� annonsera i bygdebladet 

 
 
 

Trönöbygden är en lokal �dning som utges av  
Trönöbygden Ekonomisk Förening. Den trycks i en upp-
laga av 600 ex. Vi gör den i A5-format. Den delas ut �ll 
alla hushåll i Trönö och andra medlemmar. Tidningen 
finns på biblioteket och i andra offentliga lokaler i Söder-
hamn. 
 

Trönöbygden utkommer kvartalsvis med manusstopp:   
      - 1 februari, utkommer under v. 9 
        - 1 maj, utkommer under v.22 
        - 1augus�, utkommer under v.35 
        - 1 november, utkommer under v. 48 
 

Annonspriser 
 1/1 baksida: 650 kr       1/1 sida: 540 kr 
 1/2 sida: 325 kr             1/3 sida: 190 kr 
 

Radannonser: Köpa/byta/sälja m m:  20 kr 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Tjänster via Trönöbygden ekonomisk förening 
(priser inkl moms) 
 

• Kopiering:  
Enstaka: 1,50 kr/st enkelsidiga, 2,50 kr/st dubbelsidiga. 
Över 100:  1,25 kr/st enkelsidiga, 1,90 kr/st dubbelsidiga 
 

• It-tjänster:  20 kr/halv�mme       • Skrivhjälp  
 

utges av:  Trönöbygden  
                   ekonomisk förening  

 

Trönöbygden utkommer  
med fyra nr/år �lls vidare. 
 

Ansvarig utgivare: 
Mats Andersson 
070 323 75 74 
 

Postadress: 
”Trönöbygden” 
Lertagsvägen 1 
826 95  Trönödal 
 

Internet: 
www.tronobygden.se 
 

E-post: 
info@tronobygden.se 
 

Besöksadress: 
Bystugan, Lertagsvägen 1 
 

Telefon:    0270  42 77 62 

Fax:              0270  36225 
Bankgiro:    5125-0298 
Postgiro:     13 60 62-7 
 

Redak�on 
Gabriella Bild  
070 664 68 16   
 

Bo Lundstein 
070 345 51 40  
 

Lena Åkerlind 
070  350 80 66 
 

Marie-Louise Tynong 
070 541 39 92 
 

Layout och redigering 
Marie Sundberg 
070 327 64 01 
 

Tryck:  Bok & Tryck AB 
   Söderhamn 

Bystugans öppe3der: 
Kontor och bibliotek 

 

       Måndagar   17-19 
       Tisdagar    10-16, 
       Onsdagar   10-13  
       Fredagar    10.15-12.30 

Grovtvä� (ma@or, överkast mm): 188 kr/maskin 

Fönstertvä�, städning:  150 kr/�m 
 

Kontakta Astrid Wadsten, tel 070 238 68 91 
 

Vi fixar RUT-avdraget! 
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Nu går en fantas�skt härlig sommar mot si@ slut och en ny verk-
samhetsperiod startar. Det gäller  även Trönöbygden även om den 
egentligen pågå@ hela �den om än i något lugnare takt.  
 När vi nu drar igång på allvar igen hoppas vi på många nya idéer, 
frågor och även problem från alla medlemmar a@ ta itu med. Idéer 
och frågor är naturligtvis all�d intressanta och problem är �ll för 
a@ lösa.  
 Trönöbygden har inte stora ekonomiska muskler men i Trönö 
finns både stora resurser och kompetens a@ mobilisera.  
 
Det här är min första ledare sen jag blev  ordförande och några 
undrar förmodligen vem jag är.  
 Jag heter Mats Andersson och en del Trönöbor tänker förmodlig-
en på den där märkliga mannen som bodde komfortabelt i en väl 
fungerande och trevlig bostad "centralt" i Trönö och fly@ade ut i 
obygden vid Storsjön på ålderns (sen)höst, men vad gör man inte 
när drömtomten blir ledig.  
Jag är född och uppvuxen i Glamsta, utbildade mig inom först sko-
gen och sedan bygg, vilket var väldigt prak�skt om man ska bo på 
en skogsfas�ghet. EIer ca 25 år i förskingringen återvände jag �ll 
och övertog fädernegården. Där bodde vi ca 25 år under vilka jag 
renoverade båda mangårdsbyggnaderna innan vi fick tag på dröm-
tomten och fly@ade. 
 
 
 
 
 
  

Mats Andersson    
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Trönö  har e� rikt musikliv: Kyrkokör, 
Manskör, Frid och gnid, flera duk�ga unga 
sångerskor för a@ nämna några. Sen finns här 
en tradi�on med lokalrevyer och Luther-
hjälpskabareer.   
 

Vi vill gärna haka på tradi�onen. Kan vi 
starta en liten sånggrupp som roar oss själva 
och kanske någon mer? Vi kunde framföra lite 
gamla schlagers, visor kanske berä@a en och 
annan historia, kanske en enkel sketch.   

Är du intresserad, kontakta mej tel. 36385. 
Senare under augus� sä@er jag upp en blänkare 
på affären om �d och plats för en första träff.   
 

Vi ska ha roligt �llsammans utan några 
höga krav!  Glädje och glimten i ögat är vik�-
gare än tonsäkerhet och röstresurser!  
 Välkomna önskar  

Marie-Louise Tynong 

Centrumfesten 
Söndagen den 27 juli var det fest på Lertagsvä-
gen  Märta Eriksson och Siv Viman stod för 
arrangemanget i år som i Lol. Cirka 35 gäster 
samlades på gräsma@an mellan husen.  
 Vi hälsades välkomna med en läskande bål, 
sen erbjöds en mängd ak�viteter. Trots a@ vä-
derlekstjänsten utlovat regn fick vi strålande 
väder hela eIermiddagen. En �psrunda med 
kluriga frågor gick runt området för dem som 
orkade. Vi kunde tävla i pilkastning, kubb, krock-
et eller kasta boll mot en hink. Vi serverades 
kaffe med hembakt bröd och innan vi skildes 
bjöd Roland Axling på grillad korv.   
 Vi fick en trivsam eIermiddag �llsammans, 
många som har svårt a@ delta i andra ak�viteter 
kunde vara med här. Rullatorerna stod parke-
rade vid sidan av kaffeborden Vi köpte lo@er 
pratade, njöt av det  vackra vädret, skämt och 
skra@ hördes.  
 E@ fantas�skt bra ini�a�v a@ ordna en fest i 
centrum utomhus!  Vi som var med hoppas a@ 
den blir en tradi�on. 
 

Marie-Louise Tynong 

Glöm inte a� lämna in dina bästa Trönöfoton �ll almanackan 2015! 
Kontakta Olle Sahlin på ICA: 0270-360 85, eller  
Lena Åkerlind: lena.akerlind@soderhamn.com 

Club Trönöresan 
Söndagen den 3 augus� gick Club Trönös som-
marresa.  Roland Axling hade arrangerat en 
fantas�sk dag och John Eriksson var reseledare 
med sin vanliga energi. Färden gick ner �ll 
Laxön vid Älvkarleby där vi  serverades en här-
lig lunch. Laxön är en gammal militärförlägg-
ning där ingenjörstrupper övat broläggning 
bland annat. De första husen uppfördes i slutet 
av 1800-talet och de flesta står forParande 
kvar. Nu var de utny@jade av många olika ak�-
viteter. Där fanns restaurang, kafé, keramik-
verkstad, loppis, hantverksförsäljning och e@ 
S�g Dagermanmuseum. Skyltar som berä@ar 
om den verksamhet som pågå@ på Laxön �di-
gare fanns uppsa@a längs ”bygatan”. Det fanns 
alltså mycket a@ �@a på  under uppehållet. 
Dessutom kunde man se laxtrappan eller pro-
menera längs älvstranden. En glass smakade 
bra i solskenet. EIer e@ par �mmar gick färden 
norrut längs gamla E 13 upp �ll Trollharen där 
vi serverades kaffe och hembakt kaka och fick 
möjlighet a@ köpa godsaker från bu�ken.  Det 
var en belåten skara som skildes åt vi Trönö 
”center”.   E@ stort tack �ll Roland och John för 
en  givande dag och en fantas�sk resa! /M-L.T 
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RÖRMOKERI 
Det fixar vi! 

 

Värmepumpar Vedpannor Solvärme 
Badrum m.m.  Allt inom VVS – Rörmokeri 

Håkan: 070-373 69 31 
Fredrik: 070-336 23 60 

Andreas: 070-336 21 19 
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 MAXITAXI och BUDTRANSPORT 

  
   Åtta passagerare även handikapp/liggande. 
   Bekvämt och smidigt till och från Arlanda. 
   Förbeställning prioriteras. 
    
 Tidskritiska el. planerade budtransporter, 
 snabbt och säkert från ”punkt till punkt”. 
 
 Punkt till punkt AB,  Peter Åkerlind 
 

              0270 12023       

 

Trönöskolans kök står nu på tur ... 

Tillagningsköket vid Trönö skola är aktuellt för 

en total renovering. 

 − Det måste göras någon�ng, säger kostche-

fen Sonja Persson på KUS-förvaltningen.  

 Köket i Trönö är i stort behov av en upprust-

ning. Inför budgetperioden 2011-2015 äskades 

pengar för tre nya kök i kommunen. Det var 

Hedbacka, Klossdammens förskola och Trönö 

skola. Nu är båda de första köken klara och 

Trönö skolas kök återstår. 

 Kostchefen Sonja Persson kommer a@ aktua-

lisera Trönö-köket i KUS-nämnden i höst. De@a 

innebär a@ man förmodligen kommer a@ göra 

en förprojektering, säger hon. En arkitekt kom-

mer a@ göra skisser, ritningar osv. 

 A@ bygga om Trönö-köket är ju e@ stort och 

omfa@ande projekt. Det är total renovering där 

ven�la�on, vvs och el. ska bytas - förutom nya 

inventarier. 

 − Det brukar all�d ta lång �d med förprojek-

tering, upphandlingar och så vidare, 

säger Sonja Persson. Jag tror inte a@ projektet 

kan komma igång förrän om e@ och e@ halvt år. 

 Undertecknad som si@er med i KUS-

nämnden har vid några �llfällen aktualiserat 

Trönö-köket. Nu fortsä@er jag a@ jaga på och i 

dagarna har jag pratat med kommuningenjören 

Sven Gunnar Johansson och kostchefen Sonja 

Persson igen, för a@ sä@a fart på ärendet. 

 Jag tycker a@ det var helt rä@ a@ Hedbacka-

köket gjordes först. Det var otroligt dåligt. 

Klossdammens förskolas kök måste också bygg-

gas om för a@ man skulle få laga mat där. 

 Trönö-köket i nuvarande skick kommer a@ 

användas �lls e@ ny@ kök byggs. Det kommer 

absolut inte a@ stängas. Jag är ju också en av 

dem som jobbar för a@ byskolorna ska vara 

kvar. 

 Och det är inte aktuellt a@ Trönöskolan på 

något sä@ ska läggas ner. Det är vi nog överens 

om i alla par�er. 

Jan-Eric Berger 

 

IOGT onsdagar  
Börjar 24 september 
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Spänd? Stel? Ont? 
Välkommen �ll 

Lillemors Massage 
och 
 
 
 
 
 

 

Dipl. Medicinsk massageterapeut och massör. 

Utbildad på Axelsons. 
 

Ring och boka en �d hos mig  i Trönö  

eller i Söderhamn på Grengatan 1 

070-509 93 51 

Inseco 
 

Skruvspecialisten 
i Söderhamn 

 

Tel  0270 735 50     Fax  0270 735 60 
www.inseco.se 
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www.lonnsbuss.se 
 
 

Värmlandsvägen 8 

826 40 Söderhamn  

 
Tele: 0270-124 20 

Mobil: 070-632 19 12 

Fax: 0270-126 85, 

E-post: info@lonnsbuss.se 

Välkomna �ll oss  
om ni vill resa miljövänligt, säkert och bekvämt! 
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Kom i håg a� du hos oss hi�ar 
spolarvätska, avfe�ning, filter och 

     torkarblad �ll bra priser!   
 

  Vi servar och reparerar din gräsklippare,  
    motorsåg, traktor och bil. 

                               

                     Nya öppe3der:  

                    Mån: 07.00-16.30   
                    On-Fre: 07.00-16.30    
                    Lördag: 09.00-15.00 

Trönbyn 613, tel 0270-363 46, 073-828 72 34  
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E� äppelträd blir �ll 
Många undrar hur det går med arbetet a@ få 
fram fler Trönöäppelträd. 
 Tidsåtgången är större än man tror. Man 
börjar med a@ köpa in grundstammar (finns 
flera sorter med olika växtkraI och härdighet) 
från en plantskola våren år e@. Sedan finns det 
två olika sä@ a@ förädla dem på; ympning och 
okulering. 
 Ympningen går �ll så a@ man tar en kvist 
från e@ träd, av en sort som man vill ha e@ ny@ 
träd av. Man sammanfogar kvisten med grund-
stammen med någon av flera tekniker som 
finns, �ll exempel skarvymp. Har man gjort rä@ 
börjar kvisten växa och på hösten har man e@ 
års �llväxt, e@ "spö". 
 År två växter toppknoppen vidare och knop-
parna längs med den lilla stammen växer ut 
som grenar. Men troligen kommer dessa grenar 
för lågt ner, så man behöver vänta �ll år tre då 
man tar bort de lägre grenarna och släpper ut 
grenar på den höjd man vill ha dem. På hösten 
år tre har man e@ färdigt träd, som sedan be-
höver några år på sig för a@ bilda fruktved och 
blomknoppar. 
 Okulering är det sä@ som plantskolorna 
använder för sin framställning av träd. Då får 

grundstammen växa under säsongen och hög-
sommaren, och okuleras under sensommar/
�dig höst. I grundstammen, så lågt som möjligt, 
skärs e@ T-sni@. Från kvisten man vill göra e@ 
ny@ träd av skär man försik�gt bort e@ öga, 
som si@er bakom e@ blad. Ögat förs in i T-
sni@et och binds fast så a@ inte luI torkar ut 
ögat. Särskilt lämpligt material finns för a@ få 
tä@. 
 Om okuleringen lyckats, börjar ögat växa ut 
�ll e@ spö nästa vår, och på hösten har man e@ 
e@årsspö. Nästkommande vår fortsä@er proce-
duren som vid ympning.  
 Vi har nu köpt in fem�o nya grundstammar 
som vi övar på för a@ lära oss tekniken med 
okulering. 
 Ympningarna som vi uPörde 2013 hade 
skiIande resultat, och e@ antal stammar ympa-
des om. De som blev över i första omgången är 
sålda, men e@ antal omympade träd kommer 
också a@ bli �ll salu. 
 I år kommer det a@ skördas cirka treXo 
äpplen från våra tre befintliga Trönöäppelträd. 
Det blir visning och provsmakning av dem vid 
äppelinsamlingen, den 11 oktober. 
 

Lena Åkerlind 

Skördefest med marknad och loppis 
 

Söndag den 14 september, kl 11-15, 
blir det skördefest i Trönö! 

 

 Vi äter go@ för en billig penning, och har du  något  
 ätbart a@ sälja är du välkommen a@  göra det. Något 
 nyskördat, förädlat eller �llagat - allt går bra! 
 

 Det blir också loppis med tema häst & motor, samt   
 bakluckeloppis. 
 

 Vi håller �ll i och kring IOGT Enighet. 
 Det kostar inget a@ vara med, men du behöver anmäla 
 di@ deltagande �ll Lena Åkerlind, 070-350 80 66, eller 
 Ola Hansson, 070-579 70 76. 
 

 Dagen är e@ samarbete mellan odlingsgruppen, Hus
 hållningssällskapet Norrala-Trönö, Studieförbundet 
 Vuxenskolan, Studiefrämjandet och Trönöföretagarna.  

Äppelhelg  
 

Den 11 – 12 oktober  
Kl. 10.00 – 15.00  

 är åter dags för insamling av 
 vinteräpplen från Trönös 
 trädgårdar och �ll Världens 
 Barn. Förra årets skörd var 
 rekordstor och det ser väldigt 
 bra ut för en stor skörd även i 
 år.  
 

 Hjälp gärna �ll med insamlingen 
 eller hör av er så hjälper vi �ll a@ 
 plocka! Ring 0270 427762 eller 
 070 34 55 140. 
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4 pallar fri� hemkört 8.850 kr  
 

RÄNTEFRI BETALNING I 4 MÅNADER! 
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Traktorfrossan 2014 
− Årets traktorfrossa blev den största av de 
å@a eller nio som hållits i Trönö, säger Sören 
Olsson när jag träffade honom utanför bystug-
an. Det var uppemot e@ 50-tal veterantraktorer 
från hela länet som visades upp sig. Loppis-
försäljning med veterananknytning och e@ 
antal marknadsstånd lockade många och under 
hela dagen underhöll Österligan med musik. 

Utanför och inne på IOGT erbjöds förtäring, 
hamburgarförsäljning och allt annat som besö-
karna kunde go@a sig åt gick åt på IOGT. Ja, 
innan evenemanget var över hade allt gå@ åt 
trots a@ stora kvan�teter hade inhandlats på 
affär´n, berä@ade Sö-
ren 

 
Närmare femtonhundra besökare kom och 
gick under hela dagen. Det visar vilket intresse 
det finns för e@ arrangemang av det här slaget. 
Trots det känner gruppen som jobbat många år 
med a@ arrangera Traktorfrossan a@ det får 
vara nog.  
− Nu måste andra ta över, säger Sören, eller 

annars blev det här den sista Traktorfrossan.  
Gruppen som jobbat med a@ arrangera Trak-
torfrossan har bestå@ av Sören Olsson, Allan 
Algotsson, Niklas Svensson och Kjell Larsson. 
Allt arbete de lagt ner har förstås ske@ helt 
ideellt. Ekonomiskt har det visserligen gå@ runt, 
men inte ge@ något översko@ a@ tala om. 
 − Det är e@ populärt evenemang, som bör få 

en fortsä@ning, poängterar Sö-
ren Olsson slutligen. 

Text: Bosse Lundstein 

 

Ta över arrangerandet av 

Traktorfrossan! 
 

 Veterantraktorrallyt i Trönö söker 
 några personer som är villiga a@ börja 
 planera för Traktorfrossan 2015.  
 Arrangemanget är väl inarbetat så 
 arbetet börjar ju inte från noll. 
 Du/Ni som vill a@ arrangemanget  
 skall fortsä@a, ta kontakt med  
 Sören & co. 
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Lördagen den 2 augus� var det världspremiär 
för Trönö´s Hästbrukardag och Bondeloppis på 
täkten nedanför Trönö Nya Kyrka. Dagens 
tema med hästar och lantliv lockade flera 
hundra besökare. Naturligtvis många från 
trakten men också så långväga ifrån som Fu-
ruvik och Ljusdal. 
Vi rivstartade dagen med höhässjning, en myck-
et uppska@ad nostalgisk återblick där ung som 
gammal deltog, an�ngen med en högaffel i 
handen eller stående bredvid, återupplevandes 
gamla minnen. Ardennerhästen Lo@a och Irish 

cob korsningen Brux visade med sina ägare hur 
man förr i �den drog ihop hö med släpräfsa och 
hjulräfsa, för a@ sedan låta det torka på häs-
sjan.  
 

Inför dagen hade vi byggt upp en arena av 
hässjevirke från bygden, en stabil och s�lenlig 
inramning �ll de olika uppvisningarna. Däri 
utspelade sig dagens höjdpunkt, nämligen ras-
paraden. Besökarna trängdes runt staketet för 
a@ se de tolv raser som fanns representerade. 
Den allra minsta, mini Shetlandsponnyn, �ll den 
största, Ardennern, och däremellan en brokig 
skara spännande hästar blev presenterade. På 
plats fanns också en speaker som guidade oss 
genom hela dagen. 
Den irländska sporthästen Rosa fick sedan visa 
prov på Natural Horsemanship, det vill säga 
hästhantering grundad på hästens språk. De@a 
sä@ ger en trygg och följsam rela�on mellan 
häst och människa, oavse@ vad man sedan vill 
göra �llsammans 

Succépremiär för Hästbrukardag och Bondeloppis  

Ardennern Lo�a med sin Göte drar ihop höet 

med en släpräfsa. 

Eva Wallin och Brux visade upp den 

spektakulära hjulräfsan. 
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Dagens sista programpunkt var uppvisningar i 

bruksridning och brukskörning - en modern 

tävlingsform grundad på de olika arbetsupp-

giIer en gårdshäst måste behärska. Momenten 

på banan är uPörda så a@ de eIerliknar verk-

liga situa�oner på en gård, �ll exempel backa in 

på en loge, vända i e@ trångt utrymme och 

trava genom va@en och trånga portar. Här gäl-

ler det a@ häst och människa litar på varandra 

och har e@ väldigt bra samarbete. De@a klarade 

hästarna Prinsen och Brux av utmärkt. 

På området anordnades sam�digt Bondeloppis, 
där man kort sagt kunde köpa allt från en hov-

krats �ll en traktor. Här fann besökarna inte 

porslinsfåglar och teserviser, utan mer rejäla 

saker som surdegsbröd, fårfällar, gamla jord-

bruksredskap och ost. Barnen roade sig med 

ponnyridning, käpphästrace och �voli. Möjlig-

het fanns även a@ åka häst och vagn med den 

vackra hingsten Storm och hälsa på alpackor, 

höns och kaniner. Flertalet hästdragna jord- 

och skogsbruksföremål från gamla �der visades 

upp för den intresserade. 

Med facit i hand kan vi konstatera a@ Hästbru-

kardagen med Bondeloppis blev e@ mycket 

lyckat och omtyckt evenemang. Vi planerar 

redan för nästa år! Vi vill tacka alla privatperso-

ner, föreningar och företag som gjorde denna 

fantas�ska dag möjlig och hoppas på e@ lika 

fint samarbete nästa år. 

 

Text & foto: Cecilia Bäckius 
 

 
 
 
 

Hästbrukardagen och Bondeloppisen var e� 
samarbete mellan Trönödals kör- och ridsäll-
skap och Trönöföretagarna samt LRF Söder-
hamn. 

Rasparaden var e�  
mycket populärt inslag.  

Käpphästracet var e� populärt inslag.       

Hingsten Storm med kusken Tifa Modd  erbjöd 
åkturer med häst och vagn..  
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För 94 år sedan föddes det yngsta barnet i 
syskonskaran Nord från Tygsta.  
Herman Nord blev nummer elva med fem äldre 
bröder och fem äldre systrar. Han var redan vid 
födseln morbror �ll fyra eIersom den äldsta 
systern då var 25 år och hade bildat egen familj.  
 Barndomen och uppväxten var trygg, lugn 
och s�lla på den lilla gården, berä@ar Herman. 
 − När jag blev 14 år var det slut med lugnet. 
Den vintern började jag köra i skogen åt förval-
tar Olsson i Svedbacka. Sommaren därpå hjälp-
tes jag och pappa åt a@ riva skorstenen vid 
Anöänge ångsåg. Det var 6000 st tegelstenar 
och det var tungt. Men man var ju tvungen a@ 
hjälpa �ll. Och sedan blev det �llbaka �ll skogen 
igen.  
 Herman berä@ar om det tunga arbetet och 
om hästarna som drog lass eIer lass. Han be-
rä@ar om kojorna och stugorna de bodde i, och 
de långa resorna �ll och från arbetet, det var 
häst och släde som gällde om vintrarna. På 
sommaren när kolararbetet var i full gång cyk-
lade man så långt det fanns körbara vägar och 
s�gar, sedan gick man �ll fots fram �ll kolarplat-
sen. Kolarkojorna var små och hade jordgolv 
och en öppen spis i sten. Där bodde man på 
veckorna och samsades tre personer om det 
lilla utrymme som fanns, mat hade man med sig 
hemifrån, men det var inte all�d kolbullar som 
många tror, berä@ar Herman. 
 − Nej det åt vi bara om det var slut på annat 
och krisade mot slutet på veckan. Fast kolbullar-
na nu är inte på samma sä@ som vi hade förr, 
det ska vara rik�gt rejält med rik�gt fläsk och 
ska koka i flo@. Men jag har aldrig rik�gt tyckt 
om det … 
 
Arbetet i skogen har nästan all�d varit en stor 
del i Hermans arbetsliv, fast inte den enda 
sysselsä@ningen. 
 − Jag har arbetat på en handelsträdgård i 
Karlbo i Dalarna också, det var när jag var 16 år. 
Jag hamnade där genom några bekanta. Det var 
familjen Sandberg från Rönningen som drev 
trädgården och jag hjälpte �ll med allt möjligt. 

Jag både sådde och sålde blommor och plant. 
På den �den kostade en kolplanta fem öre. Min 
arbetsgivare ville a@ jag skulle vidareutbilda mig 
�ll trädgårdsmästare, men det ville inte jag så 
jag fly@ade hem igen och började arbeta som 
bonddräng istället. 

Precis som de flesta andra unga män 
gjorde Herman militärtjänstgöring. Fast sina 729 
dagar i lumpen gjorde han mi@ under pågående 
krig.  
 − Även om Sverige inte var med i andra 
världskriget så påverkades vi såklart av kriget. 
Tyskarna fick ju använda vår järnväg för sina 

Herman omkring 1924-25. Omhändertagen av 
både föräldrar och äldre syskon och en barnvak-
tande höna. − Där hönan var, var jag och där 
jag var, var hönan! berä�ar Herman.  
Fotot är taget av Natan Gisselsson.  

Etnologen  
porträ@erar:   Trönös piggaste 94-åring 
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transporter och på grund av de@a klarade sig 
nog vårt land bra om man jämför med andra 
”neutrala” länder, säger Herman. Men det är 
klart a@ vi hade det svårt. Det blev ont om mat 
på vissa ställen, allt blev svårare på något sä@. 
Fast jag tänkte inte så mycket på a@ det var krig 
när jag låg i lumpen. Det var som det var bara. 
Jag har se@ många platser i min tjänstgöring för 
vi fly@ades runt. Jag har bland annat varit i Gäst-
rikland, och i Värmland, Jämtland och Lappland. 
När jag hade en månad kvar �ll muck blev vi 
informerade om a@ vi fick förlängt med sex må-
nader �ll. Det var bara a@ finna sig i det och 
göra som man blev �llsagd. På grund av a@ det 
var krig visste vi ju inte vad som skulle kunna 
hända och eIersom vi skulle bli förfly@ade 
ganska långt så fick vi åka hem och ta adjö av 
våra familjer. Vi visste ju inte om vi skulle 
komma hem igen.  
 Herman berä@ar sedan om den långa tågre-
san från Gävle södra sta�on upp �ll Jämtland, 
de var tre man som fick dela vagn med å@a häs-
tar. Det var trångt och ganska obekvämt. Även i 
det militära fick Herman arbeta med hästar. Det 
var liksom hans gebit. 
 − Jag kunde ju redan mycket om dem och fick 
därför ansvar för både hästar och kuskar och 
blev själv utbildad �ll kusk.  
 Herman berä@ar vidare om den tre dagar 
långa vandringen de gjorde uppe i Lällvärlden. 
 − Det var tolv mil �ll norska gränsen och det 
var dit vi skulle. Vi gick hela dagarna och på 
nä@erna var det extremt kallt. Vi hade -42 gra-
der som värst. Då är det inte så roligt vare sig för 
människor eller hästar. Men vi kom i alla fall 
fram. Vi var 13 man som trängde ihop i e@ rum 
ca 20m2. Det var trångt men vi kom sams alli-
hop, man kommer liksom varandra så nära i 
sådana situa�oner, och så var det ingen sprit 
och inget kortspelande heller som ställde �ll 
problem. Vi �llhörde eliPörbandet och var de 
som skulle först ut i kriget om det skulle drabba 
oss, vi körde ju ammuni�onen. Men som tur var 
kom aldrig kriget hit. Jag kan minnas hur funde-
ringarna sa@e igång en na@ när vi vaknade av en 
rejäl smäll. Vi trodde a@ kriget hade kommit och 
började förbereda oss på det värsta. Men det 
var bara en sprängning i den närliggande gruvan 
som tur var!  

När Herman muckat från sin militärtjänstgö-
ring började han arbeta som bonddräng på 
hemmaplan i Trönö igen. Det var åt Allan Jern-
krok han arbetade då.  
 − Det var för det mesta hästskötsel jag syss-
lade med. Jag har all�d haI god hand med djur, 
jag har få@ ta mig an ”svåra” hästar som ingen 
annan kunde handskas med. Men är man bara 
snäll mot dem så är de snälla �llbaka. Det gäller 
a@ ta det lugnt bara. Jag har själv haI 7-8 hästar 
genom åren. I början hade jag såklart arbetshäs-
tar som hjälpte �ll i skogen och på gården, se-
nare i livet var det mer som hobby. 
 

Hustrun Gunborg kom in i Hermans liv 1944. 
Han hälsade på en syster nere i Småland och 
familjen brukade köpa mjölk från en bonde i 
närheten. 
 − Gunborg var do@er på gården så det var där 
vi mö@es en dag när jag skulle hämta mjölken. 
Jag var 25 och hon var 18 år då. Vi giIe oss där 
nere i Småland och blev kvar i sju år innan vi 
fly@ade uppöver mot Hälsingland. Jag har  bo@ 
på många ställen i mi@ liv. Tre@on olika  

Herman idag., eDer e� lång, rörligt och inne-

hållsrikt liv. Foto: Gabriella Bild 
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ställen tror jag det är. Först fly@ade vi �ll 
Holmsveden vi två, sedan har vi bo@ i Söder-
hamn och Mo också. Och så på flera olika plat-
ser i Trönö; i föräldrahemmet i Tygsta fram �ll 
1956, och så Bergesbodarne, Babbas och 
Trönnbloms i Sterte. Till sist så hamnade jag 
här. 
 Herman och Gunborg köpte gården 
”Bengtes” i Rappsta 1972 och där blev de kvar. 
 − Huset är byggt av Bengt Flodin och eIer 
hans familj var det Glämstas som ägde det. Och 
sen kom vi. Det hade stå@ tomt i två år när vi 
köpte huset, men vi fixade i ordning det undan 
för undan. Vi skaffade lite djur också; kor, häs-
tar, ankor, gäss, grisar, höns och ge@er. Och så 
e@ får, fast det var jäntans. Ja barn och barn-
barn har jag ju också få@ såklart! De kom �ll 
världen innan vi fly@ade hit �ll gården. Vi har 
få@ tre barn jag och Gunborg; Mike, Marita och 
Lillemor. Och fyra barnbarn och fyra barnbarns-
barn. Gunborg gick tyvärr bort för �o år sedan 
och eIer det så lever jag ensam här på gården. 

Herman har varit med om mycket i si@ 94-
åriga liv. Tungt skogsarbete, kolning, flo@ning, 
trädgårdshandel och så arbete på bondgård 
såklart.  
- 1965 fick jag arbete på LM och arbetade vid 
pressen. Jag var ”materialgubbe” och fick syssla 
med allt som skulle tas emot och skickas iväg. 
EIer pensionen har jag bara levt livet, säger 
Herman och ler. Fast jag fortsa@e hjälpa �ll i 
skogen ändå, fram �lls jag inte orkade längre, 
då var jag 75 år. Nästan e@ helt liv har jag arbe-
tat i skogen. Jag minns när jag var 19 år och 
arbetade för ”Hölm-Olle” i Tygsta. Man kunde 
höra honom på långt avstånd när han kom, för 
han sjöng nästan jämt. Han kunde sjunga han! 
Högt dessutom!  
 

Ja det är e� spännande och innehållsrikt liv du 
har a@ berä@a om Herman, det är en fröjd a@ 
si@a och lyssna på dina historier och dricka 
kokkaffe i di@ hemtrevliga kök. Det hoppas jag 
kunna göra många fler gånger!  

Gabriella Bild 
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               Vy mot Wij 

 

Ur DiBiS-arkivet:        

Vy från kyrkan mot byn Wij i Trönö, tagit omkring sekelskiIet 1800-1900. Längst �ll vänster tjär-

fabriken, kolmilorna och Wijsbosågen. Den sista tjärfabriken revs 1934. Längst fram �ll vänster 

godtemplarhuset Enighet och Konsumbu�ken.  

 Längst �ll höger Lars-Larsens (Västrgårn) samt Ystegårn och Norrgårn som år 2012 �llhör Tore 

Larsson. Ovanför ligger Per-Anders och i mi@en Ol-Lars och gammel Ol-Lars. Uppe �ll vänster 

Sörgårn i Wij. Den gamla landsvägen gick mellan Enighet och Konsum med en träbro över 

Trönöån. Vid ån syns "hopanladan". Den nya vägsträckningen mot Glössbo var klar 1935 och då 

revs hopanladan och den gamla träbron.  

Informa�on om FÖRRA NUMRETS DiBiS-bild  
I förra numret hade vi med en bild på två flickor som si@er i en 

soffa. Glasplåten �ll bilden hade skänkts �ll Trönö hembygds-

förening och scannades in och hamnade sedan på DiBiS data-

bas. Gåvogivaren är Helena Leander och det har visat sig a@ 

den ena flickan på fotot är hennes farfars (Olle Leander) sys-

ter. Den mörkhåriga flickan heter alltså Karin Leander och var 

född 1905. Hon växte upp i Leanders men fotot är troligtvis 

inte taget där. Vem den andra flickan är och var fotot är taget 

fortsä@er alltså vara e@ mysterium. Fortsä@ning följer…?  
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Vi kommer gärna �ll din bygd för a@ informera om oss, diskutera frågor samt ta 
emot förslag och önskemål kring vad din förening vill a@ Allis ska arbeta med! 

   Kontakt med ALLIS: 
   •  0270 766 56      • 070 760 06 96                    
   •  www.soderhamnsbygder.se  
  •  www.allis.nu 
 
 ALLIS arrangerar för ALLA 

 

Förnuftets näsduk 
torkar inte 

känslans tårar. 
 

Ur ”Flugan” 

(Werner Aspenström) 
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Gymmet 
hyrs via Ica Trönö. 

 

Ta chansen och kom i form! 

Solanläggningen: Håll koll på taket! 
Intresset för solandelarna är ganska stort, det gläder oss. Just nu är ungefär 60% av 
andelarna tecknade. För a@ komma igång tänker vi börja bygga med de medel vi få@ in, 
och bygga klart när vi blivit fulltecknade. Vi har kommit så långt a@ vi börjat ta in offer-
ter. Håll koll på taket! 
 

Tack, alla som tecknat andelar! 
Inbetalningskort finns på affär´n för de som betalar via bankgiro.  

Vid betalning på nätet gör de@a på Pg 406285-7 JAK Medlemsbank  

Skriv :ins solkonto 1071346033 samt antal andelar á 500:-  

Märklig himmel över Trönö kyrka na�en mot 30 juli 2014. (Foto: Marie Sundberg) 
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Trönös närmaste gym 

Fredagsmys i Trönö kyrka 

A� komma igång och sedan lyckas hålla igång 
med mo�on och träning är bland det svåraste 
som finns. Allt annat känns roligare, och det är 
svårt a@ hi@a �der som funkar och ru�ner som 
är hållbara. Sam�digt vet de flesta a@ träning 
gör go@, och många är dessutom i behov av 
regelbunden rörelse för a@ hålla ryggvärken 
borta eller för a@ hålla vikten i schack.  
 Det faktum a@ träningen är något vi har 
dåligt samvete kring lever städernas gym stort 
på. Många löser dyra årskort som sedan ligger 
och dammar. Det gör man som man vill med i 
Trönögymmet, där mycket litet handlar om 
pengar och skuld.  
 Trönögymmet drivs som så mycket annat i 
byn ideellt och av personer som vill ordna det 
bra för sina grannar. Tore Hallman tog ini�a�-
vet och fick med sig Trönöbygden och kommu-
nen. Lokalen under förskolan har fräschats upp 
av frivilliga och maskiner har skänkts eller köpts 
in för medlemsavgiIer. Ingen tjänar en krona, 
all vinst går �llbaka �ll verksamheten. 

E� årskort kostar 400 kr, vill man betala per 
gång kostar det 20 kr och a@ prova på en eller 
e@ par gånger är givetvis gra�s. Nyckel hämtar 
man i kassan på ICA, där man också kan betala 
och lösa medlemsskap. 
 

Så varför ska man då träna på Trönös gym?  
Ja, vill man ha en snygg PT (personal trainer) 
och en ljudanläggning som pumpar Avicii me-
dan man pressar sina triceps framför hel-
kroppsspeglarna kan man kanske känna sig en 
aning o�llfredsställd i den mintgröna källarloka-
len, men i övrigt finns det mesta. Fria vikter, 
löpband, cykel och e@ par kombina�onsmaski-
ner gör a@ man själv kan sä@a ihop e@ tränings-
program som funkar och täcker in det mesta. 
Som belöning får man tvä@a av sig i skolans 
gamla helkaklade tvagningsinrä@ning där origi-
nalarmaturer och hårt tryck gör a@ känslan mer 
liknar a@ stå under e@ va@enfall än a@ duscha. 
 Lycka �ll! 
 

Trönöbygden/Po Tidholm 

Under tre fredagskvällar i sommar har vi kun-
nat njuta av ”myskvällar” i kyrkan �ll förmån 
för Söderblomsspelen. Lokala förmågor har 
gla@ oss med sång och musik. Här kan man 
verkligen tala om ”närproducerat” Först ut var 
Angelika Thelin som �ll eget ackompanjemang 
varvat med personliga kommentarer framförde 
både välkända och för de flesta nya spännande 
sånger. Hennes bärande röst och tydliga dik�on 
gav en stark helhetsbild.  
 Fredagen därpå underhöll Peter Mörlin, 
sjöng. visslade och spelade gitarr och synt. 
Programmet spände från gamla och nya kamp-
sånger �ll Cornelis och Springsteen.. Här kan 
man tala om "scennärvaro” så teaterutbildning-
en har ge@ resultat.  
 Avslutningskvällen uppträdde Siri Jernkrok 
med Tobias Renman som ackompanjatör. Siri 

inledda si@ program sjungande bakom publiken 
och hennes röst fyllde kyrkorummet. Alla tre 
sångare hade sådana röstresurser a@ jag gärna 
hade hört några av de mer finstämda sångerna 
”au naturell” utan förstärkare och mickar. Siris 
sånger kompades följsamt av Tobias som också 
hade e@ par solopar�er.  
 Alla tre sångare kastade sig mellan olika 
genrer och gav prov på bredden i sina röster. 
Kyrkan var en lämplig konsertlokal, bara a@ 
komma in i kyrkorummet sa@e åhörarna i en 
medita�v stämning. Ännu en gång har vi kun-
nat konstatera a@ Trönö-Norrala har �llgång �ll 
många unga begåvningar inom musikens om-
råde! Vi får önska dem framgång i deras re-
spek�ve karriärer och hoppas a@ få njuta av 
deras begåvning framgent. 
 

Marie-Louise 
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Trönö manskör fick kommunens kulturpris 
Den 6 juni 2014, (na�onaldagen) erhöll Trönö 
manskör e� kulturpris av Söderhamns Kom-
mun, vilket utdelades i samband med festlig-
heter i Stadsparken. Priset bestod av en vacker 
tavla  (Livets träd), samt e@ inramat hedersom-
nämnande för värdefulla kulturinsatser inom 
kommunen och länet.  

Då vi fick problem med hur dessa utmärkelser 
skulle förvaras för fram�den, beslutades a@ 
man skulle överlämna dessa �ll Norrala-Trönö 
församling med anledning av manskörens fina 
samarbete med kyrkan. Vid en friluIsgudstjänst 
i Vij Fäbodar 22/6 överlämnades utmärkelserna 
�ll komminister Eva Brolin, som �llsammans 
med Gunnar Norgren och Yngve Berger �llsåg 
a@ de fick en plats i församlings hemmets södra 
del. 
 

Lite historik om kören 
Trönö manskör bildades i början av år 2002 
under Lars Thyréns ledning. Han ledde kören 
med fast hand fram �ll sin död i januari-2012. 
Hans sista framträdande blev vid SPF:s luciafi-
rande 13 december 2011. Saknaden eIer Lars 
är stor. Han var även ordförande i Trönö SPF. 

Körens första framträdande gjordes i samband 
med Trönö SPF:s årsmöte 14 februari 2002, då 
vi sjöng sångerna Mosippan och Drömmen om 
Elin. Vi var endast e@ fåtal sångare och musiker 
i början. Som mest har vi varit 5 musiker och 10 
sångare. Vi är nu 3 musiker och 8 sångare.  
 I skrivande stund är vi inne på vårt tre@onde 
verksamhetsår. Kören har egen styrelse och 
egen ekonomisk verksamhet. Nuvarande ledare 
och talesperson för kören är Gunnar Norgren. 
 

Årliga framträdanden  
Årtal     Antal      Speciella resor. 
2002      22         
2003      41          Mariehamns kyrka, Åland.   
      Björsjökyrkan, Gävle. 
2004      51          Björsjökyrkan, Gävle. 
2005      31          Funäsdalens museum.   
      Gruvbergets kapell. 
2006      37          Aspås kyrka, Jämtland.   
2007      35        Ockelbo kyrka. 
2008      38        Kil, Värmland.  Björsjökyrkan, 
       Gävle. 
2009      37        Grycksbo kyrka, Dalarna.  
2010      30          SolleIeå, besök hos     
      ”Tomten” (körresa) 
2011      27          Aspås kyrka, Jämtland. 
2012      28          Björsjökyrkan, Gävle 
2013      31       Österheds kyrka, Bergby.    
      (Besöktes för 10:e året i rad) 
 

Speciella framträdanden på hemmaplan:  
Jubileumsgala (Teatern, Söderhamn), Minnes-
konsert i Gamla kyrkan (Nathan Söderblom),  
Besök av ryssar, Roland Cedermark-aIon, Jul-
konsert i Gamla kyrkan, Jules Sylvain-aIon 
samt Thore Skogman-aIon. 
 Vi har även framträ@  inom åldringsvården, 
religiösa församlingar, offentliga platser, före-
ningars fester och möten/träffar. Vi har e@ nära 
och givande samarbete med Norrala-Trönö 
församling, och sjunger i samband med deras 
högmässor, gudstjänster och även begravning-
ar. 

 Trönödal 8 juni 2014 
         Ingemar Norgren (sekr.) 
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TRÖNÖS  BÄSTA RECEPT!

Ingredienser: 
1,2 kg nötkö@ – högrev 

1 paket bacon 

2 st gula lökar 

2 st morö@er 

2-3 st blekselleristjälkar 

8 st vitlöksklyIor 

2-3 st chilifrukter (urkärnade) 

2 burkar krossade tomater 

2 burkar öl 

2,5 dl oxbuljong 

1 msk honung 

1 msk spiskummin 

1 msk oregano 

2 st lagerblad 

2 st röd paprika 

1 skvä@ rödvin  

 

Gör så här: 
• Putsa och tärna kö@et i stora bitar. Bryn 

kö@et i olja. Strimla bacon och häll i.  

• Hacka lök, selleri, vitlök och chili fint och fräs 

�llsammans med kö@et.  

• Slå på tomatkross och en burk öl, buljongen 

och rödvin.  

• Låt allt sjuda långsamt i en �mme (minst).  

• Drick under �den upp den andra burken öl! 

• Kärna och dela paprikan i bitar, lägg ned i 

grytan och låt koka �llsammans i grytan i y@er-

ligare 1-2 �mmar eller �lls kö@et känns rik�gt 

mört! 

• Smaka av och servera med bönröra, majs och 

bröd. 
 

Go� a� dricka �ll: 
Corona (ljus öl), Deadly Zins (rö@ vin) 

eller mjölk!  

Stafe@pinnen skickas vidare �ll Henrik Westlund i Rappsta.  

Här kommer e� smaskigt recept från Peter Lundgren: 
”Såhär lagom Mll höstsäsongen kan det vara lämpligt 
med e� rikMgt långkok i gjutjärnspannan på vedspisen!” Texas chili  

Smaklig måltid! 
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Lys- och myskväll 
på Söderblomsgården Trönö 

Lördag 30 augus� 18:00 
 

Programmet är inte helt klart men vi lovar a@ det blir både  
surströmming och underhållning med musik med mera. 

 

Sportjournalisten, komikern och imitatören  
Mats Strandberg kommer och underhåller. 

 

 Janne och Melvin Persson dragspel. 
 

Välkomna till Söderblomsgården! 
 

Trönö hembygdsförening 
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Wijsdammen, eller vad den rä@a benämning-
en är, har en rä@ omfa@ande historia, med 
sågplats omnämnd redan på 1600 talet. Störst 
är troligen ångsågen uppförd 1889, som brann 
1922. Kvarlämnade grundsä@ningar, nedströms 
gångbron över dammen, visar spåren av verk-
samheten.  
 

Vad kan vi göra det �ll? 
S�g Eriksson ak�verade ungdomar i området 
när han såg möjligheten a@ använda deras 
verksamhetslust. En trevlig bänk och grillplats, 
som tog �llvara en naturlig och lämplig yta för 
samvaro, iordningställdes. Dessvärre avtog 
lusten �ll fortsä@ning när vissa personer på 
besök lämnade skräpet eIer sig. 
 Tankarna som har snurrat i våra huvuden är 
a@ fortsä@a S�gs arbete och göra området mer 
�llgängligt. Genom a@ anlägga en promenad-
s�g längs eIer dammen och nedströms eIer ån 
görs området mer �llgängligt.  Med några plat-
ser för bänkar och möjliga grillplatser kan det 
bli e@ trevligt promenadstråk. De gamla grund-
sä@ningarna är några av platserna som  kan 
utny@jas. Med sådana arbeten skulle även mi-
nigol_anan  komma bä@re �ll sin rä@. 
 

Till Trönöbygdens årsmöte lämnade vi in e@ 
förslag om a@, genom kommunen, försöka få 
del av de pengar som Skogsstyrelsen ställt �ll 
kommunens förfogande för a@ sysselsä@a ar-
betslösa. 
 Svaret vi har få@ från ansvariga tjänstemän 
är a@ intresset för arbetet finns, men man har 
ännu inte haI �dsutrymme.  
 Resurscentrum är den organisa�on kommu-
nen avser a@ använda sig av, men kanske tyck-
er vi a@ de som går under skogsstyrelsen led-
ning är bä@re lämpade för det här objektet? 
 

Växter 
I området kan man se en sällsynt växt, hamp-

flockel, som enligt äldre li@eratur är vanlig i 
Skåne och Blekinge och sällsynt upp �ll Upp-
land. Enligt nyare uppgiIer sällsynt upp �ll 
Hälsingland. 

Skogsolvon , druvfläder, salix (sälgsläktet) i olika 
arter, gråal, klibbal, hägg, småplantor av ask 
med mera, är exempel på träd i området. Och 
med varsam röjning kommer säkert flera arter 
a@ visa sig. 
 

Skolan 
Med rä@ uPörd bearbetning av området kan 
det bli lämpligt a@ använda i skolans undervis-
ning, och skolan har u@alat si@ intresse av om-
rådet. 
 

Mer åsikter 
Det finns säkert andra och fler åsikter om hur 
området kan användas �ll trönöbornas och 
besökandes trevnad. 
 Lämna gärna åsikterna i Trönöbygdens post-
låda eller mailbox, info@tronobygden.se 
 

Robert Wirén & Lena Åkerlind 

Trönö, med ån och dammen i centrum 

Visning av den blivande  

å-promenaden 
torsdag den 11 september  

 

Vi går från minigol_anan �ll skolan, 
�@ar på hur det är tänkt och pratar  
om vilka möjligheter området har. 

Samling vid minigolSanan kl. 18. 
 

För info, kontakta Robert:  
Pn 070 304 11 86 

Välkommen!  

Foto: Gabriella Bild 
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Detta händer i trönö  
 

 

augusti 
 

Lö 30 aug    Lys– och myskväll på Söderblomsgården, se annons sidan 27.  
 

 

september 
 

Sö 7 sep   Äldres dag, kyrkan kl. 11.00. Trönö manskör, Frid & Gnid  
 

To 11 sep   Å-promenad kl. 18. Visning av promenads�gen utmed Trönöån. 

      Samling vid minigol_anan.  
 

Sö 14 sep   Söndagsgudstjänst med konfirmandinskrivning Trönö kyrka kl. 11.00 
 

 

Sö 14 sep   Skördefest med go@ a@ äta, loppis med tema Häst & motor,  bakluckeloppis. 

      Se annons sidan 11.  
 

Sö 21 sep   Lovsångsgudstjänst Trönö kyrka kl. 14.00 med lokala sångare och musiker. 
 

 

oktober 
 

Sö 5 okt   Visita�onsgudstjänst  för Norrala-Trönö församling. Norrala kyrka kl. 11.00. 

      Se kyrkans annons sista sidan 
 

11-12 okt   Äppelhelg med insamling �ll Världens barn. Se sidan 11. 
       

Sö 19 okt   Söndagsmässa kyrkan kl. 11.00. Manskören medverkar.  
 

Sö 17 augus�  Gudstjänst Trönö gamla kyrka kl. 14.00. Kyrkkaffe. 
 

Sö 26 okt   Höstmarknad i församlingshemmet med lokalt hantverk, sång, musik,  

      fotoutställning, lo@erier.  

      Söndagsgudstjänst kl. 11.00 i kyrkan. 
 

 

november 
 

Lö 1 nov   Alla helgons dag. Öppet hus i Trönö kyrka kl. 13-16 

      Minnesgudstjänst kl. 16.00. 
 

Sö 9 nov   Söndagsgudstjänst kl. 11.00 i kyrkan. Manskören medverkar. 
 

Sö 16 nov   ELVIS-gudstjänst kl. 14.00 i kyrkan. Kyrkkaffe i församlingshemmet. 
 

Sö 23 nov   Taizémässa kl. 11.00 i kyrkan. 
 

Vill du/ni ha med något i evenemangskalendern? 
Lämna uppgiIerna �ll Trönöbygdens redak�on, helst via mejl info.tronobygden.se 
men telefon och skrivna lappar går också bra.  
 

Allra senast torsdag i vecka 8, 21, 34 respek�ve 47! 
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                - Ger mer för pengarna! 

Vi har ett stort utbud av  
VITVAROR och HEMELEKTRONIK 

Våra öppettider:  Måndag – fredag  10ºº- 18ºº 
 
 

Telefon: 0270 42 65 35 
Bröksmyravägen 13   826 40 Söderhamn 

Tomas Persson Göran Östlund Urban Sundqvist 

Välkommen till vår butik önskar 
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Välkommen till 
Norrala-Trönö församling 

Söndag 7 september kl. 11.00 i Trönö kyrka 
Äldres dag med Trönö manskör, Frid & Gnid. 
I församlingshemmet mat, kaffe, underhållning. 
 

Söndag 14 september kl. 11.00 Trönö kyrka 
Söndagsgudstjänst med konfirmandinskrivning 
 

Söndag 21 september kl. 14.00 Trönö kyrka 
Lovsångsgudstjänst med Trönö manskör samt 
fler lokala sångare och musiker. 
 

Söndag 28 september kl. 11.00 i Trönö kyrka 
Söndagsmässa. 
 

Söndag 5 oktober kl. 11.00 Norrala kyrka 
Visita�onsmässa för Norrala-Trönö församling. 
Celebrant kontraktsprost Lars Nilsson. 
Predikan kyrkoherde Lise-Lo@ Wikholm. 
Körerna medverkar.  Kyrkkaffe och visita�ons-

stämma med samkväm i Norrala sockenstuga. 
DiBiS utställning gamla foton från trakten. 
Hjärtligt välkomna! 
 

Söndag 19 oktober kl. 11.00 i Trönö kyrka 
Söndagsmässa Trönö manskör 

Söndag 26 oktober kl. 11.00 i Trönö kyrka 
Söndagsgudstjänst. 
Höstmarknad i församlingshemmet: Lokalt 
mathantverk, sång och musik, kaffeservering, 
försäljning, fotoutställning och lo@erier. 
Alla hälsas välkomna a� ställa ut sina alster! 
Kontakta Lise-Lo@ Wikholm 070 394 89 86. 
 

Lördag 1 november Alla helgons dag 
Kl. 13-16 öppet hus Trönö kyrka, enkelt kaffe. 
Kl. 16.00 minnesgudstjänst. 
 

Söndag 9 november kl. 11.00 i Trönö kyrka 
Söndagsgudstjänst.Trönö manskör 
 

Söndag 16 november kl. 14.00 i Trönö kyrka 
ELVIS-gudstjänst, kyrkkaffe församlingshemmet. 
 

Söndag 23 november kl. 11.00 Trönö kyrka 
Taizémässa  

Kontakt:  Församlingsexpedi�onen   
    0270 300 95 
Hemsida:  www.norrala-trono.se 

… kanske färgerna vid dikesrenen  
gör hösten skimrande rik och glad 

och kanske ser man längre då när grenen 
förlorat sina täta gröna blad. 

 
 

(ur Höstens rike av Jan Arvid Hellström)  


