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Bredband, eller snarare rund kabel fylld av oräkneliga glasﬁberkanaler, kan ge
Trönöborna avsevärt ökad kapacitet och möjligheter. Vill DU med på det tåget?
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Välkommen a$ annonsera i bygdebladet

utges av: Trönöbygden
ekonomisk förening

Trönöbygden är en lokal !dning som utges av
Trönöbygden Ekonomisk Förening. Den trycks i en upplaga 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 Söderhamn.

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
1/2 sida: 325 kr

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:

1/1 sida: 540 kr
1/3 sida: 190 kr

info@tronobygden.se

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

Besöksadress:
Bystugan, Lertagsvägen 1

_____________________________________________________________________________________________________________________

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

Telefon:
Fax:
Bankgiro:
Postgiro:

0270 42 77 62
0270 36225
5125-0298
13 60 62-7

Redak on
Gabriella Bild
070 664 68 16

Grovtvä$ (maBor, överkast mm): 188 kr/maskin
Fönstertvä$, städning: 150 kr/!m

Bo Lundstein

Kontakta Astrid Wadsten, tel 070 238 68 91

Lena Åkerlind
070 350 80 66

Vi ﬁxar RUT-avdraget!

Birgit Lundgren
076 795 54 92

Bystugans öppe4der:

Layout och redigering

Kontor och bibliotek

Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Fredagar

070 345 51 40

17-19
10-16,
10-13
10.15-12.30
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Marie Sundberg
070 327 64 01

Tryck: Bok & Tryck AB
Söderhamn

Ledare -

Mats Andersson

Bredband!
De ﬂesta i Trönö vet väl aB Trönöbygden jobbar ak!vt med aB få bredband !ll alla intresserade fas!ghetsägare i byn.
Bredband var för några år sedan det allena
saliggörande som skulle lösa i stort seB alla
problem både på landsbygd och i stad. Så blev
det nu inte rik!gt, men det har visade sig bli
en ren nödvändighet för eB fungerande vardagsliv, framför allt på landsbygden med dess
speciella logis!ska förutsäBningar.
Bredband har varken hejdat eller knappt
bromsat urbaniseringen men det har naturligtvis geB bäBre förutsäBningar för fortsaB
boende och utveckling på landsbygden, men
det gäller aB lyDa blicken, vara krea!va och
eventuellt hiBa de möjligheter som förbäBrade kontakter med yBervärlden ger.

Mats Andersson
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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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Digitaliseringen av bion i Trönö närmar sig
Men med medvind och hemlängtan så
kommer vi nog i mål under våren. När vi
väl har fåB upp den nya anläggningen kan
vi utöver ﬁlm visa olika arrangemang som
matcher, teater, konferenser och andra
händelser som kommer aB ﬁnnas på nätet.
Det kommer aB bli mycket vi kan göra med
denna utrustning.

Under hösten och vintern har vi fåB hjälp
från ﬁlmkonsulenten aB planera och ta in
oﬀerter och söka bidrag för en modernisering av bion. Upprustningen har delats in
i två delar, ljud och bild, beroende på olika
stödregler. Vi behöver ca 360 000 Kr +
moms. Vi har sökt stöd och bidrag på
många håll. Filmins!tutet bidrar med lika
mycket som vi får in på andra säB. Vi har
fåB 72 000 Kr från kommunen, 50 000 kr
från sparbankss!Delsen, 30 000 Kr från
Crowd culture !ll ljudprocessorn och utöver det en del mindre bidrag. Trönöbygden
har lovat bistå med sparpoäng och borgen
om det behövs. Hembygdsföreningen har
också lovat hjälpa !ll.
I skrivande stund faBas det ca 30 000 Kr
för aB vi skall våga beställa utrustningen.
EB stort problem är aB vi behöver betala
utrustningen innan vi får ut bidragen, det
vill säga vi behöver !llfälligt en rejäl handkassa under bygg!den.

Om du vill stödja bion så tar vi gärna
emot större och mindre bidrag.
Skänker du 100 Kr eller mer så bjuder vi
på en fribiljeB.
Skänker du 1000 Kr eller mer så får du
välja en ﬁlm vi skall visa.
Bankgiro: 597-0017
Filmklubben Karin Swanströms vänner
Olov Östlund
snurrstolspilot

Trönö Traktorfrossa
Lördag den 4 juli kl 10-15 blir det traktorfrossa i Trönö! Det mesta kommer aB
kännas igen från !digare år, och lite nyB
kommer !ll. Det blir förstås utställning av
traktorer och andra gamla fordon, traktorcruising och åktur med traktor & vagn.
Men också trubadur, bakluckeloppis, mini!voli, gåbingo, traktorlekar mm.
I år vill vi aB utställarna anmäler sina
fordon, så vi kan göra förtryckta presenta!oner av dem.
Parkering kommer aB kosta 20 kr/bil,
som går !ll TIK:s ungdomsverksamhet. Fri
entré som vanligt.

Anmälan av fordon:
Ola Hansson, Nn 070 579 70 76
Anmälan ll loppis:
Olle Sahlin, Nn 070 547 60 35 (20 kr/plats)
Övriga frågor:
Peter Åkerlind, Nn 070 343 71 38
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Pyssel & Pingis

Trönös hjärtstartare
ﬁnns all!d !llgänglig
i eB skåp vid aﬀären.

Onsdagen den 25 mars kl 18:00
kommer SUIF-spelare att
besöka Pyssel & Pingis!

_______________________________________________________________________

Anmäl dig gärna inne i bu!ken
!ll kurs i hjärt-lungräddning!

Kom och utmana dem
och ha en trevlig stund!

Vi kommer gärna !ll din bygd för aB informera om oss, diskutera frågor samt ta
emot förslag och önskemål kring vad din förening vill aB Allis ska arbeta med!
Kontakt med ALLIS:
• 0270 766 56 • 070 760 06 96
• www.soderhamnsbygder.se
• www.allis.nu

ALLIS arrangerar för ALLA
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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
Eller ge bort en massage − den perfekta presenten!

070-509 93 51

Inseco
Skruvspecialisten
i Söderhamn
Tel 0270 735 50
Fax 0270 735 60
www.inseco.se
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Trönömejeriet snart 10 år
I juni 2006 invigdes Trönömejeriet. Birgi a
Höglund på Bri a i Brinken Get & Fårgård i
Rönningen, har varit med och ystat mestadels
getost i mejeriet ända sedan starten och det
var också BirgiBa som ”hiBade” mejeriet i en
annons på Blocket, den Internetbaserade nätmarknaden. Marita Eriksson i Fly var också i
behov av eB godkänt mejeri för sin produk!on
av ko-ost. En mejerist i Rönningen och en mejerist i Fly, naturligtvis skulle mejeriet placeras i
Glamsta.
Nej, beslutsunderlaget var betydligt mer
seriöst än så. Den nya livsmedelslags!Dningen
som gäller från 2001 kräver aB ost !llverkas i
godkänd livsmedelslokal, för aB få säljas i bu!k.
Och för godkännande krävs också godkänt
vaBen och avlopp. Allt deBa löste man med
placering av mejeriet in!ll Bystugan i Glamsta.
Ost och köTörädling anser Livsmedelsverket
vara ”högriskhantering”. Det är exempelvis
betydligt enklare regelverk för caféverksamhet.
BirgiBa och Marita blev de första som godkändes enligt den nya livsmedelsförordningen i
Söderhamns kommun.
Nu är det ju inte bara aB springa iväg och
köpa eB mejeri. Men även här låg allt i fas,
Trönöbygden ekonomisk förening befann sig vid
den här !den inte bara miB i den expansiva
projekteran, utan Trönö synliggjordes oDa som
förebild i landsbygdsutvecklingssammanhang.
När Trönöbygden beslutade söka projektmedel
för utveckling av bygdens entreprenörskap hos
Länsstyrelsen i Gävleborg, beviljades man givetvis medel.
Därmed blev köp av mejeriet möjligt och
som genom eB under hade entreprenören
Pelle Svensson ställt kosan mot SolleDeå i lastbil för leverans av utrustning med avsikt aB
köra returresan hem !ll Trönö med tomt ﬂak,
trodde han! Många goda kraDer samverkade,
Pelle Svensson ﬁck upp mejeriet på lastbilsﬂaket inför hemresan och när han angjorde
Glamsta i Trönö stod breda pojkar !ll reds och
hjälpte !ll med lossning och utplacering av
mejeriet. Sedan kallades bygdens hantverkare

in för slutlig injustering och kompleBering av
utrustning.
Marita Eriksson deltog med ystning av ko-ost
under de första åren, sedan avvecklades mjölkproduk!onen i Fly. Idag hyr Helen Norlund från
Söderala in sig i mejeriet, utöver BriBa i Brinken
och det motsvarar nog egentligen mejeriets
kapacitet. Men det ﬁnns ändå intresseförfrågan
från yBerligare en mejerist i startgroparna.
Mejeriet har rönt stort intresse, även i omvärlden. EB stort antal studiebesök från både
när och Uärran. Inte mindre än fyra kon!nenter ﬁnns representerade i besöksannalen som
!ll exempel rymmer besökare från Europa,
Island, Afrika, Ryssland, Finland, Litauen. Det
lilla mejeriet har verkligen hjälpt !ll aB säBa
Trönö på kartan! Radion har varit där, en mångfald !dningsreportrar, förfaBare och forskare
har nyﬁket förundrats.
Vad är det då med det stora intresset för det
lilla mejeriet? Hur börjar man? Vad fordras för
aB eB mejeri ska bli godkänt för ostproduk!on? Många frågor ställs och återigen har
BirgiBa !llfrågats om aB starta ystningskurs.
Glada mejerister i eB litet välsköB bymejeri,
men önskelista ﬁnns förstås och där prioriteras
mer lagringsutrymme.
Det ﬁnns en fram!d för Trönö Bymejeri och
BirgiBa ser med !llförsikt fram emot 10årsjubileet 2016!
Calle Höglund

Interiör från mejeriet.
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Vi hjälper dig igenom vintern!
Hos oss hittar du glykol, spolarvätska,
torkarblad, glödlampor och oljor
till bra priser.
Vi servar och reparerar din snöskoter,
snöslunga, traktor och bil.

Öppettider:
Mån,ons, tor, fre: 07.00-16.30
Lördag:09.00-15.00
Trönbyn 613 0270-363 46
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073-828 72 34

Trönöbygden ekonomisk förening
kallar !ll

årsmöte
lördagen den 21 mars kl.15.00 på IOGT
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Fika och mackor

Välkomna!
Föreningen

Årsmöte med

Söderblomspelet

Club Trönö

har årsmöte

söndag 29 mars kl.15.00

16 mars 18.30 på IOGT

i Församlingshemmet.
Inbetalningskorten för medlemsavgiD 2015
är utskickade. Om du inte har fåB något
men ändå vill vara med i föreningen så
går det bra aB göra inbetalning på
plusgirokonto 867732-0. MedlemsavgiDen
är 50:-/vuxen, 10:-/barn och 100:-/ förening.

Välkomna!

Trönöföretagarna

Förberedelserna för årets spel pågår för
fullt. Första träﬀen med skådespelare och
amatörer planeras redan i april månad.
Vill du vara med och spela teater eller på
annat säB bidra så är du välkommen aB
höra av dig !ll
jan.ivan.p@gmail.com
eller !ll
Madelaine Thelin 072 3336226.

kallar !ll

årsmöte
lördagen den 21 mars kl 11.00
på IOGT
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4 pallar fri$ hemkört 8.850 kr
RÄNTEFRI BETALNING I 4 MÅNADER!
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Vinterskymning över Hamre
© Marie Sundberg

Välkomna !ll oss
om ni vill resa miljövänligt, säkert och bekvämt!

www.lonnsbuss.se
Värmlandsvägen 8
826 40 Söderhamn
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Tele: 0270-124 20
Mobil: 070-632 19 12
Fax: 0270-126 85,
E-post: info@lonnsbuss.se

Emil Andersson
A$ livsmedelsbu ker på landsbygden kämpar
för överlevnad vet vi Trönöbor. De som inte
redan lagts ner förstås. ICA i Trönö lever dock
forNarande liksom skolan och brandvärnet. Från
första december 2014 har bu!ken övertagits av
Emil Andersson. Jag ﬁck glädjen aB träﬀa och
samtala med honom på Bystugan i slutet av
januari. Jag var ju nyﬁken på vem det var som
hade modet aB satsa på driDen av vår aﬀär.
Emil kommer från Älvdalen. Han föddes 1979
i Älvdalens kommun, där han växte upp.
Under skol!den hade han sommarjobb på Konsum i hemkommunen. Det utvecklades !ll eB
prak!kjobb som grundlade en prak!sk erfarenhet av arbete matvaruaﬀär. På gymnasiet i Mora
valde Emil därför en inriktning på handel och
administra!on. I samband med gymnasiet genomgick han även en sju månaders utbildning
vid Siljans charkuteri, som bland annat är känt
för aB ha kammat hem eB stort antal medaljer
(29 varav 11 guld) vid Charkuteri-SM .
EDer gymnasiet kunde Emil bara konstatera
aB det var dåligt med jobb hemmavid i Älvdalens kommun. Tillsammans med fyra andra grabbar bestämde han sig så för aB följa med dem
!ll Stockholm.
‒ Jo, vi var ju eB gäng som drog iväg !ll storstan, säger Emil. Och där ﬁck jag jobb i en stor ICA
-bu!k. Det var bra aB jag följde med kompisarna
!ll Stockholm. Då stärktes min längtan !ll hembygden. Det blev en lärdom.
Trots hemlängtan hände ﬂer posi!va saker.
Han uppmuntrades i jobbet, ﬁck beröm och
uppbackning från kollegorna för siB arbete och
en av dem, Emelie, intresserade honom särskilt.
Dessutom !psades han om vidareutbildning
genom ICA-skolan och möjligheten aB själv så
småningom bli en egen handlare.
‒ Det här triggade mig, säger Emil. Under de
nio åren jag jobbade i ICA-bu!k genomförde jag
parallellt fyra års studier i ICA-skolan. Studierna
ﬁck jag alltså sköta på fri!den. ICA-skolan erbjöd
utbildningar där jag läste ämnen som ledarskap,
ekonomi och marknadsföring. KursavgiDen betalades alltså med studier på fri!den.
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brinner för en
levande landsbygd

Emil och Emelie giKe sig 2008. De hade då
ﬂyBat norrut och börjat jobba på ICA supermarket i Avesta. 2010 blev en bu!k ledig i Bergby.
Emil sökte den, ﬁck klartecken från ICA och blev
därigenom ägare !ll ICA Bergby. Emil beräBar
hur det fungerar.
‒ Man kan inte köpa eller sälja bu!ken separat. Det är ICA som har förköpsräBen. Som ägare
köper man inventarier och varor i bu!ken.
Hur kom Trönö in i bilden?
‒ Det var en ren !llfällighet, säger Emil. Jag
hade seB aB bu!ken varit ”!ll salu” ﬂera gånger
under eB drygt år. Jag tog kontakt med ICA
angående det. David Eriksson, som har gåB
första steget i ICAs utbildningsprogram, skulle
göra det möjligt aB överta bu!ken i Trönö.
Därför frågade jag honom om han var intresserad av det innan jag kontaktade ICA som accepterade övertagandet.
Den första den har varit intensiv för Emil som
beräBar aB man håller på aB bygga om i Bergby,
vilket gör aB han inte har !d aB vara i Trönö så
mycket som han skulle vilja. Sam!digt påpekar
han aB han är otroligt trygg med David som
bu!kschef i Trönö.

Emil på kontoret i Trönös egen ICA-bu;k vars
fram;d nu ser ljus och hoppfull ut igen.

‒ Jag tror stenhårt på Trönöbu!kens överlevnad. Här ﬁnns det poten!al. Charkdisken är
unik för en bu!k på landet och det rika utbudet
är förstås beroende på vad kunderna vill. Jag
har också satsat eget kapital i den separat ägda
Trönöbu!ken. Det är förstås ofrånkomligt aB
det krävs eB stort måB av ideellt arbete för aB
det ska gå runt. Men jag sporras ju också av det
stora engagemang som ﬁnns i Trönö och vill
leva upp !ll alla förväntningar.
Under vårt samtal har det tydligt framgåB aB
Emil brinner för en levande landsbygd där livsmedelsbu!kerna är centrala för en bygds överlevnad. Han är op!mis!sk och säger sig vara

säker på aB den nega!va utvecklingen håller på
aB vända. När det gäller prisskillnaderna mellan
stormarknader och lokala bu!ker så har de
gradvis minskat under de senaste åren. Kunderna väljer i högre grad ekologiska och närproducerade varor och därmed också aB göra inköpen i den lokala bu!ken.
Emil och Emelie bor med sina tre ﬂickor i
Bergby. För Emils del blir det pendling mellan
sina två bu!ker. Det hindrar inte aB vi Trönöbor kommer aB få träﬀa honom i aﬀär´n räB
oDa framöver och lära känna varandra
Bo Lundstein

Ombud för
Apotek

Catering
smörgåstårtor, festplankor,
ostbrickor, matkorgar och
landgångar.

Posten
Systembolaget

Manuell charkdisk
Vi skär, styckar och mal
eDer dina önskemål.

Svenska spel
Välkommen in i butiken!
önskar David & Emil med personal

Hemkörning
Mejla eller ring in din lista.
Tidningar

Kvalitetscer ﬁering

Öppe4der
Vardagar: 9.30-18
Helger:
10-15

Telefon:

0270 360 85

E-post:

emil.x.andersson@nara.ica.se
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Missa inte bre
Av Mats Andersson

teten och dessutom är den teknik som
Trönöbygden Ekonomisk Förening erbju- fortsäBer aB utvecklas tekniskt och kapacider er a$ ansluta er ll bredband via op- tetsmässigt.
Men, invänder en del, det fungerar ju
toﬁber så fort bidragsprocessen !llåter
utbyggnad, förmodligen någon gång under bra med ADSL via kopparledning. Men då
hösten/våren 2016-17. Vi kommer aB ta in missar man aB kopparledningarna är under avveckling och inte underhålls sen eB
intresseanmälningar under våren/
antal år, de rivs eDerhand som de blir för
försommaren 2015.
dåliga.
Då kommer naturligtvis en hel massa
frågor typ:
Men 4G då?
Varför ska man ha bredband över huvud 4G har förhållandevis hög överföringskapacitet men den är ”mastberoende”, vid
taget?
Bredband är för många redan lika självklart hög belastning, när man är många nyBjare
som telefon och elektricitet. Det allmänna som ska dela på bandbredden på samma
behovet gör också aB fas;ghetspriset på- mast, så sjunker !lldelningen/nyBjare.
verkas av om det ﬁnns bredband eller inte. Vill man dessutom ladda ner ﬁlmer och
andra krävande events så kostar det, den
Många använder redan nätet för informa!on om och inköp av olika varor och vanliga !lldelningen i abonnemanget räckar!klar. Flera samhällsfunk;oner och ser- er inte långt.
Det ﬁnns ju även lokalt dåliga moBagvice nås redan idag enklast via nätet.
Arbeta hemifrån, med en snabb och sta- ningsförhållanden när det gäller mobiltelebil uppkoppling kan många jobb skötas var foni och det gäller ju också i samma utsträckning för mobilt bredband. Sen ﬁnns
som helst i världen.
IP-telefoni via nätet är betydligt billigare ju även satellituppkoppling, den fungerar
OK men är begränsad !ll 22 Mbit/s upp
än tradi!onell telefoni.
och 6 Mbit/s upp vilket i och för sig är bra
Nerladdningar av ﬁlmer blir också väsentligt billigare än andra jämförbara me- men signalstarten har en fördröjning på ca
0,7 sek vilket kan störa vissa funk!oner.
toder. Interak!v IP-TV, vilket innebär aB
!Baren kan delta direkt i program på olika Varför i Trönö?
säB. Dataspel online, för många, framför
Trönö behöver bredband av samma anledallt yngre, är det en vik!g del.
ning som alla andra samhällen, kanske !ll
Varför med optoﬁber?
Därför aB optoﬁbern har den i särklass
högsta överföringskapaciteten och stabili-

och med mer för aB behålla aBrak!onskraDen som samhälle och förhoppningsvis
påverka avfolkningstakten posi!vt.
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edbandståget
Varför bygga själva?
EDersom Trönös befolkningsstruktur inte
möjliggör en utbyggnad med ekonomisk
lönsamhet så är de kommersiellt drivna
näNöretagen inte intresserade.
Regeringen har som mål aB 90% av landets befolkning ska ha ﬁberbaserat bredband år 2020 men med tanke på nämnda
befolkningsstruktur så är risken tyvärr stor
aB Trönö !llhör de resterande 10%.

Bidrag - hur går man vidare?
Bidragen från Jordbruksverket får enbart
användas för s.k. accessnät, vilket är detsamma som anslutningen !ll fas!gheten
och strukturfondsmedlen får användas
fram !ll orten/byn/anslutningspunkten.
För aB kunna på eB eﬀek!vt säB utnyBja stödformerna maximal behöver de
samverka och Björn Eriksson (Söderhamns
kommun) har föreslagit en modell som
Kostnader?
!llsammans med Länsstyrelsen och Region
Trönö är totalt seB ganska glest befolkat
Gävleborg presenterats för Tillväxtverket
vilket naturligtvis påverkar anslutningsoch som där moBagits posi!vt.
kostnaderna nega!vt. Det innebär i högre
När det gäller stödformer så ﬁnns för
grad aB andelen anslutna fas!gheter pådet första projektstöden från Jordbruksverkar priset så det är vik!gt aB få med så verket som kan sökas av byanätsföreningmånga fas!gheter som möjligt på ﬁbertå- ar, företag och oﬀentliga organisa!oner.
get. Det blir eB kollek!vt pris, samma pris
I den nya stödperioden som räcker fram
för alla oavseB anslutningsavstånd.
tom 2020 har Gävleborgs län !lldelats
Anslutningskostnad fram !ll tomtgräns
drygt 84Mkr i en första omgång av de
beräknas !ll omkring 15.000:- neBo eDer dryga 3 miljarder som anslagits.
bidrag m.m.
I Gävleborgs län har det använts en förTomtgränsen kan för många på landet
delningsmall för aB fördela medlen och
ligga ganska långt från boningshuset och
med denna mall skulle Söderhamns komskulle därmed kunna innebära större egna mun kunna få 11,7 Mkr i bidrag. Stöd kan
kostnader men förslaget är aB tomtgrän- utgå med 60% av investeringen vilket då
sen ska räknas vid bruksområde vid brugör aB med 40% medﬁnansiering ﬁnns c:a
karhuset typ trädgård eller annan typ av
19,5 Mkr aB !llgå för investeringar.
gårdsplan. Kostnaden från tomtgräns !ll
Förutom det pågår eB arbete med en
anslutning beräknas kosta ca 6-7000:ansökan från strukturfonderna i Norra
Egna företagare typ hantverkare, jordMellansverige där möjligheter ﬁnns aB få
och skogsbruksfas!gheter m.ﬂ. som annärmare 130 Mkr i stöd för en treårsperiod
vänder internet i verksamheten, vilket alla och där är medﬁnansieringen 50%. Dessa
gör, kan göra skaBeavdrag för hela kostmedel får endast sökas och medﬁnansieras
naden på båda sidor om tomtgränsen.
av oﬀentlig organisa!on.
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Biblioteksverksamheten i Trönö
Kära läsare av Trönöbygdens blad, du vet
väl om a$ vi har e$ bibliotek i Trönö?

Det hela tog sin början den 31 juli 1853 då
Trönö biblioteksförening bildades av dessa enskilda personer. Folkbibliotek hade börjat dyka
upp lite varstans i Sverige redan från 1800talets början, och tog ordentlig fart 1842 då
Folkskolestadgan fastslog aB:

Det har dessutom eB väldigt ﬁnt utbud. Här
ﬁnns både gammalt och nyB, fackliBeratur och
skönliBeratur.
Historiskt seB har vi haD eB bibliotek i bygden väldigt länge, fast i olika former och på
”för underhållandet af de i skolan för
olika platser. Det hela började troligtvis långt
värfvade kunskaper och synnerligen för beinnan det jag nu skriva skall, eDersom kyrkan
främjandet af en sann kristelig bildning […]
mer eller mindre all!d haD samlade skriDer i
åligge det ock prästerskapet a uppmuntra
någon biblioteksform, men då enbart avseB för
;ll inrä ande av och begagnande af socken
prästerskapet och de lärde. Men det jag ska
biblioteket.”
skriva om denna gång är hur Trönö biblioteksförening för allmänheten bildades och sam!digt Kan hända var det pastor H. Norborg som uppmanande folket i församlingen aB grunda en
göra lite reklam för vårt bibliotek som vi har i
biblioteksförening, eller så var det folket som
nu!d.
var förutseende och insåg aB bildning var något
När sockenbiblioteken började ta sin form i
som skulle gagna dem alla. Hur som helst, stadbörjan på 1800-talet var läskunnigheten hos de gar skrevs och böcker köptes in. Den första
outbildade och arbetande klasserna inte hög.
paragrafen för föreningen löd:
Barnen undervisades förvisso i skolan, men
”Trönö biblioteksförening har ;ll syEe a
någon läsbildning för vuxna existerade troligen
befordra och sprida en allmän upplysning och
inte i någon högre grad. Den mesta liBeraturen
kunskap i andliga och värdsliga ämnen såväl
hade religiös karaktär, men allteDersom kom
;ll äldre och yngre medlemmar i församling
mer facklig liBeratur ut på marknaden. Den
en. För vinnande av de a ändamål anskaﬀas
vanligast förekommande liBeraturen jämte
årligen så långt ;llgångarna medgiva de
religionsfrågor handlade om jordbruksskötsel
bä re och nyGgaste för ändamålet svenska
och frågor rörande hushållet.
böcker.”
Biblioteksförespråkarna ville öka läskunnigheten och vetandet hos befolkningen och på så Föreningens ekonomi grundades på inträdessäB ge deras liv eB rikare innehåll. DeBa skedde och årsavgiDer i föreningen samt insamlandet
runtom i landet och så även i Trönö, här med
av frivillig kollekt runtom i byarna samt vid brölhjälp av N. Nordin, Mårten Fredin och Mickel
lop och begravningar. Enskilda personer
Gustafsson, Daglysa, Erik Hammarlund, Pehr
skänkte även emellanåt böcker !ll biblioteket,
Larsson och Mats Gisselsson, Hamre, Olof Eriks- bland annat en atlas från 1837. Det första läget
son, Nils Jonsson och Per Andersson, Wij, Lars
för biblioteket är okänt men vi vet aB i slutet av
Jonsson, Tygsta, Er. Jönsson, Berge, Lars Jonsseklet fanns biblioteket i Glamsta skola, där
son, Gynberg, Jöns Stertsell och Jon Hansson,
förskolan ﬁnns idag.
Rappsta, Per Hansson, Mats Olsson och Nils
De ledande i kyrkoförsamlingen ansåg ganska
Jonsson, Glamsta, Per Larsson, HällsäBer, Ol.
snart eDer biblioteksföreningens start aB biblioJonsson, Per Persson och Erik Glämsta, Trönbyn teket borde kunna ﬁnnas !ll hands för samtliga
samt pastor H. Norborg och Lars Olsson, Långsockenbor och inte enbart för föreningsmedbro. Dessa män var nämligen de som startade
lemmar. Därför bad kyrkostämman aB få lösa in
Trönös första bibliotek.
biblioteket för församlingens räkning. DeBa
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bildande syDe. Sockenbiblioteken runtom i landet blev !ll för folket och kom således aB kallas
för folkbibliotek istället.
Det var alltså under 1900-talets första hälD
”Biblioteket som nu är inköpt, ;ll en början
som folkbiblioteken ﬁck ordentlig ordning och
startat av enskilda medlemmar, skall förses
expansion. I början ﬁck biblioteket inga ekonomed sådana böcker och skriEer, som kunna
miska bidrag varken från kommun eller stat. Det
bidraga ;ll befordrandet av gudsfruktan,
var först på 30-talet som kommunen beviljade
sedlighet, upplysning och ekonomiska
pengar !ll bokinköp, samt staten började ge
förkovran”.
bidrag !ll drivandet. 1946 !llsaBes en folk- och
DeBa var sedan gällande fram !ll 1915 då nya
skolbiblioteksutredning och tre år senare lades
stadgar åter skrevs.
eB betänkande fram i vilken folkbibliotekens
önskade verksamhet redogjordes. De skulle
bland annat !llhandahålla den liBeratur som
låntagaren kunde behöva för sin enskilda utbildning, siB arbete och sin förströelse. De skulle
även medverka !ll aB skapa kunniga och dugliga
medborgare genom aB ge dem möjlighet !ll
kunskapsinhämtande och ge yrkesträning med
hjälp av sina böcker. Folkbiblioteken ansågs
redan då som en vik!g angelägenhet för demokra!n genom aB ge den enskilde medborgaren
möjlighet aB friB bilda sin mening. Biblioteken
skulle också ge medborgarna möjlighet aB
ny\ggöra den vetenskapliga forskningens resultat. Dessutom skulle de se !ll aB medborgarna
Den första li eraturen i Trönös första bibliotek.
skulle ha !llgång !ll god och sund förströelseläsning som skulle ge fri!den eB värdefullt inneVarje lånat band ﬁck behållas högst en månad.
håll. Fri!den var nämligen var mans räB i det
Över!dsavgiD fanns då liksom nu, varje överskri- ”nya” samhället.
den vecka ﬁck man böta 5 öre för. (Nu för !den
är det dock en krona per dag och bok på biblioteken i länet.) Reglerna för hemlån sa även aB
låntagare i hem där smiBosamma sjukdomar
fanns ﬁck ej låna böcker och om låntagare blev
sjuka när de hade böcker hemma så skulle man
genast meddela biblioteket deBa.
skedde också den 2 april 1865 och nya stadgar
skrevs och undertecknades av kyrkoherde Jonas
Söderblom. Första paragrafen löd:

Folkbildningsverksamheten med sina olika
verksamheter såsom nykterhetsrörelser, arbetarföreningar och frikyrkor började dyka upp lite
var stans i vårt land vid 1800-talets miB. Det
innebar aB många små bibliotek byggdes upp i
studiesyDe. Studiecirklar var eB nyB fenomen
som många engagerade sig i. Biblioteken ﬁck en
betydande roll i förändringsprocessen i det
”nya, moderna” samhället. Biblioteken skulle då, Ute i byarna samlade folket in pengar ;ll biblioteket.
Idag består en stor del av vårt bibliotek istället av
liksom nu, värna om demokra!n och hade eB
skänkta böcker.
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Genom åren har biblioteket ﬂyBats runt i olika
lokaler. Julhelgen 1935 ﬂyBades böckerna !ll
Enighet (godtemplarorden) och slogs då samman med logens böcker. Sedan byggdes Trönö
nya skola och stod klar 1957 och för aB ha
biblioteket nära !llhands ﬂyBades bokbeståndet åter in i gamla skolans lokal. 1952 slogs
Trönös och Norralas socknar samman och blev
en egen kommun och då övergick biblioteket
!ll aB bli kommunägt. Jan-Eric Berger beräBar
aB han arbetade i biblioteket under denna !d,
öppe\derna var mellan 19-21 på fredagskvällarna och han ﬁck en krona varje fredag han
arbetade där. Det var då Cyril Wiman som var
biblioteksföreståndare.

1971 bildades Söderhamns storkommun och
biblioteksverksamheten ingick eDer deBa som
en ﬁlial !ll Söderhamns stadsbibliotek och
fanns sedan i bygden fram !ll och med november 1992 då biblioteksﬁlialen lånade ut böckerna för sista gången. Många av böckerna gallrades ut och såldes för fem kronor styck. I mars
1993 gick den första bussturen med bokbussen
som kom aB ersäBa den nedlagda ﬁlialen. I
december 2000 gick den sista turen med bokbussen, sam!digt som brandkåren lades ned i
Trönö.
Vad som har hänt eKer det är ju allmänt känt.
Det som tas ifrån oss tar vi i egna händer och
gör något speciellt med. Inte bara vårt eget
brandvärn utan fak!skt även eB prima bibliotek! Under eB seminarium som hölls 2002 föddes idén aB återstarta det nedlagda biblioteket.
Arbetsgruppen som arbetade vidare med deBa
leddes av Märta Hildén och biblioteket återuppbyggdes i Bystugan 2004 -2005 av Eva Nyberg, Marie Sjögren och Anneli Jernkrok.
Jag föreslår aB du, kära läsare, gör eB besök
på biblioteket som numera ﬁnns i Trönöbygden
Ekonomisk Förenings lokaler. I år är det 162 år
sedan det första biblioteket slog upp dörrarna
för oss. Låt oss fortsäBa hålla dörrarna öppna!
Tack ;ll Ann-Gerd Tång, Bosse Lundstein och
Jan-Eric Berger för all informa;on samt Bibliotekshögskolan i Borås för alla fakta!
Gabriella Bild
Dörren öppen in ;ll Trönös välfyllda bibliotek.
Välkommen in och låna!

1923 års redogörelse om bland annat antalet
böcker, antal lån samt öppeGder. Bokbeståndet var 476 band, antalet utlån var 138 och
låntagarna var 56 st. Biblioteket hölls öppet
varje söndag mellan 14:30 och 15:30.
I 1924 års redogörelse har bokbeståndet ökat
;ll 502 band, men boklånen har sjunkit ;ll 123
och antalet låntagare har minskat ;ll 31. Undrar varför?
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Bosses boktips

Shetland heter en deckarserie som går på SVT
1 lördagkvällar. TV-serien är en ﬁlma!sering av
fyra böcker som är skrivna av Ann Cleeves. Hon
är en bri\sk förfaBare som förutom siB övriga
förfaBarskap skrivit fyra böcker i Shetlandsmiljö med öpolisen Jimmy Perez i huvudrollen.
De böckerna har prisats för bästa engelska
kriminalroman och är storsäljare i England.
Däremot är Ann Cleeves inte lika känd hos oss
ännu.
Mi$ ps är aB hellre läsa böckerna som ﬁnns
!ll utlåning på Trönö
bibliotek. De ger en
helt annan upplevelse
då man själv skapar de
bilder som förfaBaren
ger. Dessutom är böckerna skrivna så aB de
inte bara är vanliga
deckare. Man får på
köpet en helhetsbild
av ögruppens natur

och det sociala livet där, vilket saknas i de ﬁlmavsniB jag seB. Böckerna kan också fungera
som en bekväm och billig semesterresa !ll en
plats på jorden som vi sällan besöker.
De här fyra böckerna ﬁnns alltså för utlåning
på Trönö bibliotek som är öppet de !der som
står på sidan två i Trönöbladet. De fyra böckerna heter på svenska:
Svart som na en (2007) Vita nä er (2008) Rö
stoE (2009 och Blå gryning (2010)

SVT fortsä$er med den ﬁlma!serade serien
om A-gruppen i fem nya avsniB som sänds på
söndagskvällar i SVT 1. De !digare fem avsniBen var bra gjorda tycker jag men inget går
ändå upp mot aB själv läsa (pseudonymen)
Arne Dahls böcker om det berömda poliskollek!vet. Däremot har inte de avslutande fyra
böckerna om ”Opcop”- gruppen ﬁlmats. Ännu
kanske ska kanske !lläggas. Samtliga 14 böcker
om såväl a-gruppen som opcop - gruppen ﬁnns
för utlåning på Trönö bibliotek.
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Bosse Lundstein
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Solcellsanläggningen
Idag, när jag skriver de$a, är det söndagen
den 15 februari och vi ﬁck en försmak av vårsolen, all energis källa. Då tänkte jag främst på
den solcellsanläggning som vi har på gång. Förr
vi anar är våren dessutom här på rik!gt. Dagarna rinner iväg och snart skall vår anläggning
säBas på plats och producera egen el !ll i
aﬀär´n vår.
En rövarhistoria
Patrik Eriksson beräBade varför vår beställning
i somras blev fördröjd. Företaget hade blivit
utsaB för tjuvar som bru!t sig in och tömt deras lager. Nu har vi sent omsider fåB grejerna
levererade och allt beﬁnner sig skyddat på
hemlig plats.
Det är det snabbt ökade intresset för solel
och därmed ökad eDerfrågan på solpaneler
som har triggat broBslingar aB stjäla. Jag läste i
Värmlands Folkblad från oktober förra året aB
kommunens bolag Arvika KraD AB hade fåB
påhälsning av rövare. Två ton, nästan 140 st.
solpaneler hade plockats ner och stulits under
en helgnaB.
Solcellspaneler och växelriktare för solcellsaanläggningar har blivit omtyckt tjuvgods i
Tyskland, läste jag i den tyska lantbruks!dningen DLZ. Det är särskilt under veckoslut och in!ll
stora riksvägar som anläggningarna är utsaBa
för rövare. I den här !dningen ﬁck vi också en
lista på idéer och metoder för aB hindra stölder
och vad man bör tänka på i rövar!der. Det
kommer vi troligen aB ta fasta på som lärdom.

Anläggningen blir !ll en början mindre än planerat (200 andelar) men är en god början. EDer
det aB räkningen betalats har vi fåB momsen
på 12.600 !llbaka. YBerligare andelsägare har
!llkommit däreDer och nu ﬁnns 14.600 på solkontot. Vi ansökte !digt om solcellsstöd från
Länsstyrelsen. Nu meddelar länsstyrelsen aB
yBerligare 50 mkr ska kunna användas som
solcellsstöd. Och aB vår ansökan står i turordning. Låter posi!vt. Men det är många som står
i kö med sina ansökningar.
Det vore toppen om vi kunde nå de planerade
andelstaket på 200. När solpanelerna kommit
upp på taket och allt börjat fungera borde ﬂer
bli intresserade av aB köpa andelar. Det är inte
svårt aB bli av med 500 kr idag och en av femhundringarna kan med fördel användas !ll aB
köpa ﬂer solcellsandelar.
Gör så här:
Betala summan !ll Pg 406285-7 JAK Medlemsbank. Ange: Ins. Solkonto 1071346033 plus x
antal andelar
Det går läB på nätet (om man har dator)
eller om man fyller i Pg-blankeB (som ﬁnns på
Bystugan).
Bo Lundstein

En solskenshistoria
När vi vår köpte utrustning hade vi !llgång !ll
pengarna från 126 andelsägare, dvs. 63.000 kr

Gymmet
hyrs via Ica Trönö, tel 360 85.
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Trönöalmanackan 2015
ﬁnns nu ll försäljning på aﬀär’n!
Hela behållningen går oavkortat !ll

Barnens Dag, den 6 juni.
Tack för diB stöd!
Trönöföretagarna

Verser, dikter och visor
Ibland händer det aB vi får en liten lucka över i
!dningen. Som här. Då försöker vi fylla den
med något ﬁnt, som en bild eller dikt.
Nu skulle vi väldigt gärna vilja ha hjälp med
förslag på vad fram!da luckor kan komma aB
innehålla. Skicka din favoritdikt eller sångtext
!ll oss! (Adress och mejladress ﬁnns på s. 2.)
Den här gången blir det en dikt av den chilenske förfaBaren Roberto Bolaño. Den är ur
samlingen Los perros román;cos, och !pset
kommer från Bosse Lundstein.

ÅTERUPPSTÅNDELSE
Poesin går in i drömmen
som en dykare i en sjö.
Poesin, modigast av alla,
går in och faller pladask
i en sjö ändlös som Loch Ness
eller grumlig och olycksalig som Balatonsjön.
Begrunda den från bo en:
en dykare
oskyldig insvept i viljans Rädrar.
Poesin går in i drömmen
som en död dykare
i Guds öga.
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De sista mjölkbönderna i Västansjö
Johan Tross och Emma Bodin

Ur DiBiS-arkivet
Nr 3 från vänster är Emma Bodin, född i
torpet som kom aB kallas Trosses i Västansjö, längst upp i Trönö, inte långt från
Enångersgränsen. Hon var den 4:e genera!onen av nybyggare som kom !ll platsen
i början av 1800-talet.
Emma ﬂyBade vid 27 års ålder !ll Enånger och giDe sig, men maken dog eDer
fyra månaders äktenskap. Emma återvände då !ll föräldrahemmet i Västansjö,
där hon övertog det lilla jordbruket sedan
de övriga sju i syskonskaran ﬂyBat därifrån. En syster !ll Emma ﬂyBade !ll LoBefors och blev så småningom mormor !ll
den kände bluessångaren ToBa Näslund,
som alltså hade Trönöpåbrå.
Några år senare kom Johan Tross över
skogen från Enånger och blev kvar med
Emma på det lilla torpet. Johan, som står
längst !ll höger på bilden var båtsmansson

från Boda bruk. Emma och Johan ﬁck barnen Axel år 1913, Anna året därpå och
några år senare doBern Tilda.
Familjen hade häst och några kor och
Johan var kolare och skogsarbetare. Han
var storvuxen och stark, en rik!g kraDkarl.
Familjen hade oDa älgköB på bordet för
Johan såg !ll aB det fanns köB i källaren
oavseB års!d och jak\der.
Det beräBas aB han under krigsåren
legat ute på kolning och vid eB !llfälle,
eDer många vaknäBer, ﬁck avlösning med
milan. Han skulle då koka pota!s i kojan
och sam!digt lyssna på nyheterna på en
kristallmoBagare. Han ville gärna följa med
i vad som hände ute i världen och med
Mussolinis härjningståg i Abessinien. TröB
eDer alla vaknäBer somnade Johan och
när han väcktes av sina kamrater hade
pota!sen kokat torr.
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TRÖNÖS BÄSTA RECEPT!
Helena Leander i Orsten bjuder på

Fetafyllda färsbiﬀar
med tomat och basilikagräddsås (eB måste under jakten!)
Ingredienser:
500 gr nöNärs/älgfärs
4 msk vichyvaBen eller vanligt vaBen
2 msk ströbröd
1 st ägg
1 dl ﬁnhackad gul lök
2 msk ﬁnhackad färsk basilika
150 gr fetaost
Salt och svartpeppar
Smör aB steka i
Till såsen:
1-3 msk ﬁnhackad basilika
1 dl ﬁnhackad gul lök
4 dl hönsbuljong
1 msk smör
3 kvisBomater med god smak eller ca 20 cocktailtomater
2 dl vispgrädde
2 tsk vetemjöl (ev mer)

Biﬀar:
Blanda ströbröd, vaBen och ägg. Rör om blandningen och låt svälla i ca 10 min.
TillsäB färsen, lök, smulad fetaost, basilikan,
salt och svartpeppar. Forma !ll biﬀar och bryn
dem i smör.
Sås:
Bryn löken gyllenbrun, pudra på vetemjöl, !llsäB buljongen under omrörning.
Lägg tomaterna i såsen och låt dem koka sönder. TillsäB grädde och smaka av med salt,
svartpeppar och lite socker.
TillsäB basilikan och mixa såsen slät eller sila
den och häll den över biﬀarna. Låt allt puBra en
stund.
Servera med pota!s av valfri sort och haricots
verts.
Dryckes!ps: Bolla Le Poiane nr 22320.

StafeBen !ll Micke Thyren i Rappsta
Forts. från förra sidan:

Hans kommentar var:
”Det var väl desamma mä potäterna,
men jag skulle gärna velat höra hur det
gick för apelsinerna” (som han kallade
abessinierna för).
Det ﬁnns många historier om Johan
Tross, hans kroppskraDer och hans tjuvskyBe. Huset i bakgrunden byggdes i början av 1930-talet av Jonas Nilsson från
Storsjön, som också byggde nyB åt grannfamiljen Westlund på torpet Hammars.

Längst !ll vänster står Augusta Leander
bredvid Agne Nilsson från Växbo (barnbarn
!ll Emma och Johan). Mellan Emma och
Johan står sonen Axel Tross med familj.
Fotograﬁet är från omkring 1950 och
året därpå, 1951 dog Johan Tross i leukemi
vid 62 års ålder och Emma dog 1952. Sedan stod huset obeboB i 62 år.
Birgit Lundgren
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Detta händer i trönö
Mars
Må 9 mars

SPF månadsmöte. Info om familjejuridik samt om läkemedel.

Må 16 mars

Club Trönö årsmöte på GT-gården kl. 18:30.

On 18 mars

Äldres mål dssitua on informa!onsträﬀ/utbildning
Församlingshemmet kl. 15-19. Arr. Innova;onsupphandling X.
Anmälan krävs, se annons s. 28.

Lö 21 mars

Trönöföretagarna årsmöte IOGT kl. 11:00

Lö 21 mars

Trönöbygden ekonomisk förening årsmöte IOGT kl. 15:00

On 25 mars

Pyssel & pingis får besök av SUIF-spelare kl. 18:00 på IOGT.

Fr 27 mars

Äggsexa SPF

Sö 29 mars

Söderblomspelet årsmöte i församlingshemmet kl. 15:00

Sö 29 mars
.

Club Trönö musikunderhållning med kaﬀe och dopp, kostnad 100 kr inkl. loB.

April
Club Trönö: Om intresse ﬁnns ordnas dansresa.
Kontakta Tage, 36 205 eller 070 350 15 49
Må 13 apr

SPF månadsmöte. Info om våld i nära rela!oner.

Maj
On 6 maj

Club Trönö båtresa med Birkabåten !ll Åland. Anmälan !ll Tage.

Må 11 maj

SPF månadsmöte. Info om spara och låna. SPF:s sånggrupp underhåller.

Vill du/ni ha med något i evenemangskalendern?
Lämna uppgiDerna !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

Välkommen till vår butik önskar

Tomas Persson

Göran Östlund
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Urban Sundqvist

Välkommen till
Norrala-Trönö församling
Våren kom en valborgsnatt och smög igenom skogen med
dropp av tö och knopp av sälg i kransen om sitt hår.
Och mellan frätta dok av snö låg marken redobogen
att låta gräs och sippor gro i hennes fötters glittriga spår.
Och allting bidade tyst den nya dagens gryende glans
vid österns bryn.
(Wilhelm Peterson-Berger)
Söndag 1 mars kl. 14.00 i Trönö kyrka
Psalm i faste d med Trönö kyrkokör.

Söndag 19 april kl. 14.00 i Trönö kyrka,
Temagudstjänst ”Kända signaturmelodier”

Söndag 8 mars kl. 14.00 i Trönö kyrka
Söndagsmässa

Söndag 26 april kl. 14.00 i Trönö kyrka
Söndagsmässa, Trönö manskör .

Söndag 15 mars kl. 14.00 i Trönö kyrka
Förbönsmässa

Söndag 3 maj kl. 14.00 i Trönö församlingshem
Psalmcafé

Söndag 22 mars kl. 14.00 i Trönö kyrka
Musikgudstjänst med ﬂygelinvigning.
Trönö och Norrala kyrkokörer

Söndag 10 maj kl. 14.00 i Trönö kyrka
Söndagsgudstjänst

Söndag 29 mars kl. 14.00 i Trönö kyrka
Söndagsmässa Trönö manskör
Långfredag 3 april kl. 14.00 i Norrala kyrka
Långfredagsgudstjänst, Norrala och Trönö
kyrkokörer

Kris himmelsfärdsdag 14 maj i Trönö kyrka
SPF:s kyrksöndag kl. 14.00 . Kyrkkaﬀe.
Söndag 17 maj kl. 14.00 i Trönö kyrka
Söndagsmässa Trönö manskör.
Pingstdagen 24 maj kl. 11.00 i Trönö kyrka
Högmässa/konﬁrma on

Påskdagen 5 april kl. 11.00 i Norrala kyrka,
Söndag 31 maj kl. 14. 00 i Trönö kyrka
Påskgudstjänst, Norrala och Trönö kyrkokörer.
Temagudstjänst ”Violer ;ll mor” sånger & visor
Kyrkkaﬀe i sockenstugan, Norrala.
Kontakt: Församlingsexpedi!onen
Söndag 12 april kl. 14.00 i Trönö kyrka
0270 300 95
Söndagsgudstjänst
Hemsida: www.norrala-trono.se
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