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Skogsvandring drog många
när hembygdsföreningen
inspekterade sin gåva.
Elsa och Tore Larsson donerade sin
stora skogsfas!ghet !ll Trönö
hembygdsförening. En lördag i
september lärde föreningen känna
skogen !llsammans med en skogsförvaltare från Mellanskog. Men
besökte även Wij fäbodar, där
paret Larsson hade sin stuga.
Sidan 5

Genom Europa ll Trönö – möt Nadja och
hennes familj i e$ livsbejakande reportage!
Sidan 6-7

Många superfärska
Vad ska egentligen
hända med skolköket? böcker på biblioteket
Föräldrarådet har försökt få
svar på vart de öronmärkta
pengarna tagit vägen, och hur
lång !d det ska ta innan den
utlovade renoveringen av
skolans kök blir av.
Sidan 9

I denna allt mörkare års!d
är det inte fel a. kura ihop
inomus i sällskap med en bra
bok. Trönö bibliotek har få.
in många nyutgivna böcker
av kända förfa.are.
Sidan 14

Premiär för Trönöringen! Åprojektet går framåt

Glamstaskolan har ha& många skepnader genom åren.
Läs om skolans historia från allra första början fram !ll
1957, då nya, tegelröda skolbyggnaderna stod färdiga.
Sidorna 8-9

Bygdens egen öring har växt
klart och är utplanterad. Nu
väntar hågade ﬁskare med
spänning på säsongen. Några
har redan få. beskåda den nya
ﬁsken och u.ryckte stor
entusiasm.
Sidan 4

Naturs!gen längs Trönöån
realiseras sakta men säkert,
och en grillplats har invigts
vid Vijsdammen. Tyvärr har
arbetet drabbats av tråkiga
bakslag också. Någon eller
några har velat förstöra.
Sidan 11

Äppelinsamlingen Skördefest i Trönö
Under september månad
anordnades skördelördagar i
Trönö, med start första lördagen
utanför IOGT och resterande
lördagar utanför ICA. Lokala
Producenter var inbjudna !ll
samtliga !llfällen och det såldes
lokal honung från Trönö, mjöl
från Norrala, nyplockade lingon,
hjortronsylt, kantareller och
svenska grönsaker från Enånger
bland annat. Första lördagen
såldes även hemmagjord
skördefestsoppa med hembakat
bröd inne i IOGT, som verkade
vara väldigt uppska.ad. Skördelördagarna bjöd också på ﬁnt
höstväder och mycket folk
stannade !ll vid marknadsstånden. Det var mycket trevliga
!llfällen som vi hoppas a. det
blir ﬂer av nästa år.
Text & foto: David Eriksson
Albin och Ellen Bild-Agerbjer på
äppeljakt. (© Gabriella Sondrup)
Minimal skörd av äpplen i år!
490 kilo äpplen som gav oss 720
ﬂaskor av Trönögummans
äppelmust, blev resultatet av
årats insamling av vinterfrukten.
Helt säkert var den främsta
orsaken en kall vår som varade
mi. under blomningen. Det är
inte heller ovanligt a. äppelträd
”tar semester” något år och vilar
med fruktsä.ningen. Det är så
det brukar vara i en bygd som vår.
Nu innebär det a. vi troligen kan
få problem med a. svara på
e@erfrågan famåt sommaren.
Störst återförsäljare är ICA Trönö.
Vi har även kunnat leverera 50
st.12-ﬂaskors kartonger !ll Växbo
krog.

Vävföreningens utställning

E@er långt övervägande kunde
drygt 700 ﬂaskor levereras !ll
Region Gävleborg. Tillsammans
med andra lokalproducerade
varor ingick ﬂaskorna i påsar som
gåva !ll !ll deltagarna vid e.
arrangemang anordnat av Region
Gävleborg där bland andra Annika
Thornton och Olov Östlund
deltog.
Insamlingen !ll Världens Barn
tangerade dock rekordet från
förra året tack vare
Vävföreningen som stod för drygt
häl@en av de insamlade medlen.
Mer om de.a i föreningens egen
berä.else.
Bosse Lundstein

Trönö vävförening ordnade
utställningen ”Våra Vävda
Trasma4or” i Trönögården
lördagen den 3 oktober i
samband med Äppelhelgen.
Utställningen var öppen mellan
kl.10 och kl.15 och det fanns
möjlighet a. köpa kaﬀe med
äppelkaka och vaniljsås.
Föreningens medlemmar har
vävt många trasma.or under
årens lopp och i denna utställning
hade 48 ma.or samlats in.
Ma.orna utgjorde en färgsprakande symfoni av många olika
tekniker, mönster, färger och
längder. Det fanns även annat
hantverk som medlemmarna
hade möjlighet a. visa upp och

man kan lä. konstatera a.
krea!viteten är stor i det här
gänget. Vi hade också e. lo.eri
med många ﬁna vinster, lo.erna
hade en rykande åtgång.
Beslutades enhälligt a. skänka
dagens inkomster från
serveringen, lo.eriet och en del
sålda vävda alster !ll insamlingen
för Rädda barnen. Ann-Gerd Tång
hade ordnat med en insamlingsbössa. Behållningen på 2 700 kr
gick oavkortat !ll insamlingen.
Vi hade nog hoppats på ﬂer
besökare, men de som kom
visade stort intresse för
utställningen och själva är vi
mycket nöjda med dagen.
Trönö vävförening gm Kers6n Olsson

Årets julgran
skänks av

Olov Östund
via

Trönöföretagarna
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Ledaren

Mats Andersson

Vad är egentligen Traﬁkverkets avsikt med väg
654 genom Trönö, från Kungsgården ll Storsjön?

trodde vi ju a. det äntligen skulle hända något
stort när någon markerade vägavstängning för
repara!on, och visst maskiner och personal kom
Vägen är ju dålig i allmänhet och delen från
och började i stor s!l men de försvann e@er en dag
Glössbovägen, 652 !ll Storsjön i synnerhet.
igen. Bara etableringen kostade förmodligen mer
Det underliga är a. sträckan från Kungsgården !ll
än själva arbetsinsatsen. Totalt kostade det
Glamsta och Glössbovägen verkar ha en helt
förmodligen uppåt 15-20.000:- och det kan ju låta
annan, högre standard och högre prioritet, trots
mycket, men med tanke på a. besöksintervallet
a. genomfartstraﬁk inte ska uppmuntras och det
ligger på 4-5 år så är det en i sammanhanget
ﬁnns alterna!v, än vägdelen från Glamsta !ll
försumbar summa. Vi är för övrigt helt överens
Storsjön som har en samhällsuppgi@ a. fylla och
med den underhållsansvarige för sträckan, Fredrik
saknar alterna!v.
Skjutare, a. problemen är av den arten a. de inte
Nämnda sträckan är i e. så bedrövligt skick a.
går a. underhålla bort utan det krävs någon!ng
man undrar om någon över huvud taget har ansvar
radikalt, en rejäl ombyggnad.
för vägen. Vi är trots allt ca 300 hushåll, e. 50-tal
fri!dshus, en populär husvagnscamping som är
Man undrar vad som kommer a. hända med
mycket vik!g för besöksnäringen och e. mycket
vägen i fortsä.ningen, skall den få förfalla !ll
stort avy.ringsområde för tunga skogstransporter. fullständig oframkomlighet, det är klart a. om
E$ av de vik gare problemen, förutom a. det är vägen är ofarbar så kommer traﬁken förmodligen
a. minska och då har man kanske y.erligare en
väldigt jobbigt för alla berörda traﬁkanter, är a.
anledning a. inte underhålla vägen. Vad krävs för
vägstandarden förhindrar en nödvändig
a. Traﬁkverket som huvudansvarig skall vidta
samhällsservice i och med a. X-traﬁk:s bussar
vänder där det sämsta börjar och inte kan köra de någon form av åtgärd?
Det har skrivits och mailats massvis av brev
miserabla sista 4 kilometrarna. A. någon över
från Trönö !ll Väg/Traﬁkverket angående nämnda
huvud taget kommer på idèn a. dra en husvagn
eller köra en husbil upp !ll campingen är märkligt väg, Traﬁkverket har !digare bara spelat ”död
hund” det vill säga vägrat svara eller kommentera.
med tanke på a. vägen är så dåliga a. X-traﬁk:s
Den 9 juli i år ﬁck vi äntligen någon form av
bussar inte kör där.
respons, vi ﬁck e. ärendenummer vilket är TRV
Historiskt se$ har vägsträckan belagts i omgångar 2015/62152 samt en handläggare, Henrik Schelin
på e. beﬁntligt undermåligt och som det verkar
vilket är intressant men absolut ingen garan! för
helt oåtgärdat underlag, den senaste etappen för
a. något händer.
ca 20 år sedan, vilket väl ungefär är den normala
I och med a$ vi nu har en kontakt, e.
livslängden på en beläggning.
ärendenummer, och en mailadress vilken är
Vad gäller dri& och underhåll så är sommartraﬁkverket@traﬁkverket.se så kan alla berörda
underhållet e. stort skämt. Sommaren 2014
kontakta och öka trycket på Traﬁkverket.

utges av Trönöbygden
ekonomisk förening

Trönöbygden utkommer
med fyra nr/år !lls vidare.
Ansvarig utgivare
Mats Andersson
070 323 75 74
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Trönöbygden
Lertagsvägen 1
826 95 Trönödal
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E-post
Info@tronobygden.se

Besöksadress
Bystugan, Lertagsvägen 1
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Välkommen a$ annonsera i bygdebladet

Tryck
Trönöbygden är en lokal !dning som utges av Trönöbygden ekonomisk förening. Den trycks i en
upplaga av 600 ex och görs i A4-format delvis i färg. Den delas ut !ll alla hushåll i Trönö och !ll andra
medlemmar. Tidningen ﬁnns på biblioteket och i andra oﬀentliga lokaler i Söderhamn.
Trönöbygden utkommer kvartalsvis under vecka 9, 22, 35 och 48 med manusstopp den första
vardagen i respek!ve månad.

Annonspriser
(nya priser)
1/2 sida: 910 kr färg, 760 kr sv/v
1/4 sida: 620 kr färg, 570 kr sv/v
1/6 sida: 350 kr färg, 266 kr sv/v
Radannonser: Köpa/byta/sälja m m: 25 kr

Från och med nummer 4/2015 görs Trönöbygden i
A4-format. I samband med de.a höjer vi
annonspriserna något med eﬀekt från och med
nummer 1/2016. Helsidesannonser erbjuds inte i
det nya formatet. Halvsida motsvarar !digare
helsida. Alla våra nuvarande annonsörer meddelas
separat förutom på de.a sä..

Bok & Tryck AB
Söderhamn Bollnäs

Bystugans öppe<der:
Kontor och bibliotek
Måndagar 16.00-19.00
Bosse 070 345 51 40
Tisdagar 12.30-16.30
Lena 070 350 80 66
Torsdagar 10.00-16.00
Astrid 070 238 68 91

Hela !dningen i färg ﬁnns på

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

• Grovtvä$ (ma.or, överkast
med mera); 200 kr/maskin
Kontakta Astrid Wadsten,
tel 070 238 68 91
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och

Säljes
länge”, sa nån, som varit
med… just länge. Det var e.
bra betyg! Men det var sant,
både i storlek och kvalite
håller de en god standard.
Nu blir det spännande a.
få se närmast i vinter hur de
Vi fortsä.er a. sälja ﬁskekort
tänker uppföra sig också,
som aldrig förr och man ser
Inte nog med det!
kanske de med lång
nya namn dyka upp på
Kommande säsong 2016 blir
erfarenhet av lokalﬁskekorten hela !den både
nämligen lite historisk i Trönö befolkningen i Trönö har
med adress Trönö och ännu
ﬁskvårdsförening. Äntligen har utvecklat nåt ”motdrag”!
ﬂer med utombys ursprung,
vi nu kommit så långt i projekt Man vet aldrig, liksom!
ibland rent långväga besökare.
”Trönöring” a. vi nu kan
Och ju mer kor!ntäkter vi får
erbjuda den alldeles egna
SkiUiske på er! / Jan-Olov
in desto mer ﬁsk kan vi
öringen i fångsUärdig storlek i
plantera ut. Det är så det
alla våra öringtjärnar, Det har Kolla även:
fungerar!
tagit några år och en del
www.tronoﬁske.se
Äntligen har det lossnat
bakslag på vägen, men nu är
eller Facebook
lite på rödingﬁsket i
de utplanterade och sugna på
Västansjön, både under
a. visa upp sig, kan man tro.
vårﬁsket på is och senare på
Hoppa, leka och nappa! Vi var
försommaren duggade in
e. antal gubbar vid vår
rapporter och bildbevis om
odlingsdamm för några veckor
färgranna rödingfångster. Nu i
sedan, då vi ﬁck se dem
höst har vi sa. ut ännu ﬂer
ordentligt för första gången
rödingar, så man kan nog se
och sedan transportera ut
fram!den an med viss
dem !ll våra tjärnar. Sällan
förhoppning därvidlag.
har man se. så många
storögda, lite sörplande och
Regnbågsﬁsket på Högtjärn
entusias!ska medhjälpare. ”Så
har en !d varit och är e.
här ﬁn öring har vi inte se. på
populärt ﬁske. Det fortsä.er
… kan vi så här års både
summera uUallet av 2015 och
blicka fram mot en nästa
säsong. Det ena var bra men
det andra kan kanske bli ännu
bä.re!

vi med förstås. Just nu är
ﬁsket där pausat i väntan på
en säsongöppning inför
vinterﬁsket på is. Annons lär
väl komma när så blir dags
normalt kanske runt
månadsski@et nov-dec.

Gammal utdragbar ”växa-säng” i
massivt obehandlat trä. Bredd ca 110
cm. Pris 1000 kr.
Eva, 0270 426060 tel svar
Gummihjulstrilla
Fyra stora däck på ﬂygplansfälgar (två
däck behöver bytas). Fräscht ﬂak med
träbänkar. Bildrag. Skaklar. 1500 kr.
Eva, 0270 426060 tel svar
Svartvit honka$
Tre år, rumsren, steriliserad. Van a.
vara ute, gärna lagårdska..
Eva, 0270 426060 tel svar

Köpes
Säng i trä och/eller madrass.
Bredd 105-120 cm.
Eva, 0270 426060 tel svar
Kolsteg eller annan större släde.
Även korgsläde och andra gamla
hästsaker av intresse.
Eva, 0270 426060 tel svar

RÖRMOKERI

bygg

Det ﬁxar vi!
Värmepumpar Vedpannor Solvärme
Badrum m.m.
Allt inom VVS – Rörmokeri

Allt inom byggna on.
Ring för oﬀert!

070 544 21 67

Håkan: 070-373 69 31
Fredrik: 070-336 23 60
Andreas: 070-336 21 19
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Skogsvandring på donerad hembygdsmark
Trönö Hembygdsförening har
som bekant fått en förnämlig
donation av Tore och Elsa
Larsson, som skänkte hela sin
stora jord- och skogsbruksfastighet till föreningen.
Lördagen den 26 september
var föreningens medlemmar
inbjudna till en skogsdag i Wij
fäbodar för att man skulle få en
inblick i vad som hittills gjorts på
fastigheten och vad som planeras
framöver. Vi samlades först vid
Skogsbrotorpet där Thomas
Persson från Mellanskog, som är
vår skogsförvaltare, redogjorde
för de avverkningar, som
företagits.

markberedare av misstag skulle
göra åverkan på den fornlämning,
som det ju är. Vid avverkningsplaneringen hade man även hittat
en gammal gravhög, som
markerats på likande sätt.
En intressant iak.agelse, som
inte hade med dagens tema a.
göra, var de alldeles färska
vargspår som vi kunde se på den
nybrutna skogsbilvägen, för
många den första bekantskapen
med sådant.
Vi förflyttade oss sedan till
fäbodvallen, där föreningen bjöd
på kaffe och smörgås vid Tores
och Elsas stuga, som vi också fick meddela att just dessa områden
tillfälle att bese. Thomas
hade undantagits från
avverkning.
I samband med detta redogjordes också för de miljöavsättningar som Tore under sin tid
har gjort på fastigheten. Tore var
väldigt miljömedveten i sitt
skogsbruk och det är självklart
föreningens ambition att fullfölja
hans engagemang i det
avseendet. Den skogsskötselplan,
som Tore låtit upprätta för sitt
skogsinnehav visar att
avsättningar av miljöskäl har
gjorts på stora delar av arealen.
Förutom att han tecknat
naturvårdsavtal omfattande
Just vid Skogsbrotorpet har man berättade vidare om andra före- 40 hektar, 7,8 % av skogsarealen,
gjort en stor avverkning och
tagna åtgärder i skogen bland
har frivilliga avsättningar skett av
Thomas berättade att beståndet annat om den upprustning av
52 hektar eller 10,5 % av
till största delen bestod av
vägen mot Gårtjärnen och Tann- skogsmarken. Det generella
gammal gran, som det var hög tid åsen, som företagits. Han redokravet från myndigheterna är
att avverka. En ny c:a 600 meter gjorde på särskild fråga från
5 %.
lång skogsbilväg hade också
miljöintresserade deltagare om
En mycket intressant och
byggts. Vi företog en promenad
de naturvårdshänsyn som tagits
givande dag avslutades med en
över hygget och Thomas visade
vid planeringen av en kommande genomgång av önskvärda
oss hur man tagit hänsyn till en
avverkning vid Tannåsen. Natur- åtgärder på fäbodvallen, där
gammal kolbotten med en
skyddsföreningen hade vid en
Thomas ville höra medlemmarnas
kojruin. Högstubbar hade lämnats exkursion på området vid Tannuppfattning om vad som borde
runt om kolbottnen för att
åsen upptäckt skyddsvärda biogöras.
markera platsen så att varken
toper intill den planerade avDet är föreningens ambition
avverkningsmaskiner eller
verkningen, och Thomas kunde
att kunna genomföra en skogsdag
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för medlemmarna varje år. Årets
upplaga var välbesökt men
förhoppningen är att ännu fler
medlemmar sluter upp nästa
gång. Det är ju ändå vår
gemensamma tillgång och en
utmärkt resurs för bygden, som
borde intressera och engagera
många Trönöbor.
Förvaltningskommittén
för Västergårn
Ingemar Gunnarsson
sekreterare
Foto: Maj-Bri4 Sandberg

Hon heter Nadja och kommer med värme
Trönö har få$ e$ ny$ exo skt inslag i
sin vardag. Sedan i mi$en av augus
si$er en ung kvinna utanför ICA-bu ken
och gger. Hon kommer sex dagar i
veckan, före öppningsdags och stannar
o&ast med sin plåtburk ll e&er
stängning. Hon heter Nadja, är 25 år och
kommer från Bulgarien. Hon och
hennes öde har engagerat många
Trönöbor, som är nyﬁkna på hennes
historia och vill hjälpa ll. Jag har ha&
förmånen a$ lära känna henne och
hennes familj lite, och berä$ar gärna en
del om deras liv, villkor och drömmar!
Det började, för mig, med a. jag som de
ﬂesta andra hejade lite blygt på den lilla
tjejen, som en dag sa. där och log mot oss
utanför aﬀären. Jag gav någon slant ibland
och var allmänt nyﬁken. En dag presenterade
jag mig och pekade sedan på henne. Hon log
och svarade: Nadja, och jag ﬁck sedan veta
a. hon kommer från Bulgarien. Några dagar
senare lånade jag e. tjockt svensk-bulgariskt
lexikon på biblioteket, packade en ﬁkakorg trotsade en del rädslor - och sa.e mig ner
bredvid henne. Det blev början på en ﬁn
upplevelse full av lärdom, skra., gråt - och
många människors kärlek.

Flykten från arbetslöshet och fa<gdom
Nadja kom !ll Sverige med delar av sin familj
i augus! i år, från hemlandet Bulgarien.
Familjen består av henne själv och två barn; 9
-årige sonen Vanjo och 3-åriga do.ern
Angela, barnens far Blagoj, hans lillebror
Vanjo och barnens farmor Sacharinka. Kvar
hemma i det lilla samhället Vidin ﬁnns Nadjas
pappa och rullstolsburna mamma, å.a
syskon med familjer och andra släk!ngar. En
stor majoritet av befolkningen i Bulgarien e. av Europas två faYgaste länder - lever i
arbetslöshet på landsbygden, i stor faYgdom
och under primi!va förhållanden. Trots fri
skolgång är de ﬂesta outbildade, då de

hemma i Bulgarien. För a. få ta del av det
svenska systemet med vård och skola måste
de vara självförsörjande genom en stadig
inkomst. De trivs i Sverige med den vackra
naturen, bebyggelsen, samhället - och inte
minst med alla människor de har mö. här!

De goda exemplen blir bara ﬂer och ﬂer
Sedan Nadja kom !ll oss här i Trönö har hon
träﬀat många olika människor, som har mö.
henne med nyﬁkenhet, glädje och
hjälpsamhet. Det första - och största? skedde dock inne i staden. Första gången jag
hälsade på familjen var barnens farmor
Sacharinka väldigt dålig, med värk och hög
feber. En tand verkade vara i väldigt dåligt
skick. Jag var naiv och trodde a. akutvård var
gra!s för alla, men så var det inte... Jag
ringde då !ll en privat tandläkare i
behövs i arbetet hemma - eller för a. det
helt enkelt inte ﬁnns pengar !ll skolskjuts och Söderhamn, beskrev läget och frågade om de
kunde hjälpa. Svaret: "Klart vi hjälper !ll! Kan
ordentliga kläder. Lille Vanjo har trots det
gå. i skolan, och skulle egentligen ha börjat i ni komma imorgon kväll, e@er
klass 3 nu. Familjen kallar honom skämtsamt stängningsdags? Läkaren är så fullbokad a. vi
inte kan klämma in henne under dagen,
för "Professorn", e@ersom han kan läsa och
skriva lite grand. Nadja har aldrig gå. i skola, tyvärr." Så vi åkte in, Sacharinka röntgades
och undersöktes, och det konstaterades a.
men har själv lärt sig läsa en hel del.
tanden var väldigt trasig. Käken var dock så
Bulgariska skrivs med så kallade kyrilliska
bokstäver, desamma som används i Ryssland. inﬂammerad och svullen a. det inte gick a.
Det ﬁnns e. statligt socialskydd i landet, göra något just då. Hon ﬁck an!bio!ka
utskrivet och vi återvände en vecka senare,
men ersä.ningsnivåerna motsvarar inte på
då tanden äntligen kunde opereras ut.
långa vägar levnadskostnaderna. Nadjas
Tandläkaren och hans assistent kramade oss
familj på två vuxna och två barn ﬁck
alla, tackade för a. de ﬁck hjälpa!, gav
motsvarande ca 175 kronor per månad.
familjen massa tandborstar, tandkräm,
AllUör stor faYgdom tvingade familjen a.
försöka hi.a andra sä. a. överleva. De åkte leksaker - och femhundra kronor! Det var
med leenden och varma hjärtan vi alla åkte
en period !ll Serbien och arbetade på e.
hemåt kan jag lova.
lantbruk, med all!från jordbruk och
djurskötsel !ll barnpassning och hushållstjänster. När arbetet där minskade så hörde
familjen a. det skulle ﬁnnas pengar a. tjäna
på arbete i Sverige, med bland annat
bärplockning. De packade in sig och lite
kläder i Vanjos Opel och korsade Europa resan tog fem dygn och de sov alla i bilen om
nä.erna.

Drömmen om arbete och e$ hem

Nadjas do4er, Angela, är tre år gammal
och ler lika gli4rande som sin mamma.

De sex personerna hyr nu en sommar-bonad
stuga om 2,5 x 3 meter för femtusen kronor i
månaden. I början plockade de bär och
!ggde, men numera har de bara !ggandet.
På morgonen åker familjen ut i Vanjos bil !ll
olika bu!ker, och sedan hem mot
kvällningen. Nadja är hos oss i Trönö och de
andra i Bollnäs. Pengarna de får ihop går
enbart !ll den egna familjen. Någon vuxen
stannar all!d hemma med barnen, o@ast
pappa Blagoj.
E@ersom familjen "bara" är på ﬂykt från
faYgdom, och inte från krig eller förföljelser,
har de ingen möjlighet a. få asyl. Då det i
dagsläget inte ﬁnns någon fram!d för dem i
Bulgarien, är familjens dröm nu a. kunna
stanna i Sverige. De vill arbeta, kunna låta
sina barn studera och ha en bostad på landet.
De vill gärna kunna odla och ha djur, som
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Nadja och do4ern Angela 6llsammans med
Trönövännen Eva Wallin.

Här i Trönö har många engagerat sig,
ställt frågor och varit väldigt givmilda.
Familjen har (förutom pengar) få. mycket
kläder och skor, leksaker, skolböcker och
husgeråd med mera. Matvaror skänks o@a.
En kvinna handlar regelbundet mat

!llsammans med Nadja och de har få.
lokalproducerad pota!s, grönsaker och
honung. En älgjägare kom en dag och
berä.ade a. han hade suYt på pass dagen
före. Han hade frusit - trots en ﬁn brasa, och
berä.ade a. han då hade tänkt på Nadja
som si.er hela dagarna - utan någon brasa.
Så hämtade han si. fårskinn som han
brukade si.a på i bilen och gav det !ll Nadja,
med kommentaren a. han ju iallafall har
värme i sin bil...
En solig dag i oktober samlades e. stort
gäng med stora picknickkorgar. Vi lastade alla
och allt på en häs.rilla, spände för hästen
och åkte på familjeuUlykt i Trönöskogarna.
Med var hela bulgariska familjen på sex
personer, Cecilia och MaYas Bäckius med
sonen Alfred från Trönbyn och hans farmor
Bri.-Marie Wexell från Sterte, från Daglysa

Ida Stockhaus samt kusken Eva Wallin med
sin mamma Siv från Mokorset. Vi stannade i
skogen och gjorde upp en eld, grillade korv
och marshmallows, ﬁkade på kaﬀe och
hembakat bulgariskt bröd. En underbar dag
med sol, skra., sång och vänskap!
Nadja och jag si.er ibland utanför ICA
och ﬁkar, pratar och pluggar svenska - med
stor hjälp av språklexikonet. Det blir också
mycket ges!kulerande, skra. och tokigheter!
O@a kommer det engagerade människor
fram och frågar om Nadjas och familjens
bakgrund, hur de har det nu och vad de har
för planer. Jag har också lärt mig en hel del.
De första ord jag ﬁck lära mig på bulgariska
var "dobre", "dober" och "rabota". Bra, snäll
och arbeta. Jag har inse. a. våra y.re liv blir
extremt olika - bara beroende på vart vi råkar
födas. Men a. vi delar precis samma känslor,
behov och egenskaper inu!.

Ibland har jag grå!t av sorg - men mest har
jag skra.at, nju!t och förundrats över alla
dessa underbara människor! All!från alla
barn, vuxna och gamla i Trönö, som delar
med sig av sig själva och si.. Till stressade
läkare som ﬁnner lycka och !llfredsställelse i
a. få hjälpa !ll, trots fulla scheman. Och !ll
dessa faYga ﬂyk!ngar, utan det mest
grundläggande i livet. Som e. hem, en
inkomst eller trygghet. Ändå har jag hopträngd med dem på "deras" få
kvadratmeter i stugan - all!d erbjudits a.
dela deras mat, värme och gemenskap. I e.
av de rymligaste hem jag någonsin besökt.
Vid pennan: Eva Wallin
Foto: Eva Wallin, MaDas Bäckius

Picknickgänget i solig oktoberskog, dit färden gick med häst och trilla, många välfyllda korgar och glada skra4. Från vänster Cecilia Bäckius,
Bri4-Marie Wexell, barnens farbror Vanjo, Nadjas son Vanjo, Siv Wallin, barnens farmor Sacharinka, barnens pappa Blagoj, Nadja, Angela,
Eva Wallin, Ida Stockhaus, Evas hund Kaka, samt ”skuggan” MaDas Bäckius som fotograferar.
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En ny skola mitt i byn

Text: Ma4s Dahlkwist
Foto: DiBiS-arkivet,
skanning ur protokoll

sjunkande elevtal för skolorna i
Trönö och Kungsgården, s!gande
i Vågbro. Sam!digt bedömdes
skolorna i Kungsgården och Trönö
som brisUälliga och det var brist
på lokaler i växande Vågbro. Det
ansågs vara bä.re a. bygga ny. i
!d och därmed spara
repara!onskostnader för de
gamla och slitna bygdeskolorna.
Centralskolan (upp !ll årskurs 9) i
den nya kommunen skulle
lokaliseras !ll Vågbro, trots läget i
kommunens sydligaste utkant.
Folkskoleinspektören påpekade !digt a. dimensionen av
den skola i Glamsta som planerades, var för stor. Men den gamla
rivaliteten mellan Norrala och
Trönö hade blåsts !ll liv igen,
frågan var vem som skulle få 1-7Det var 1940-tal och skolorna i
kamin placerade barnen måste
skolan i den nya kommunen.
skolorganisa!on: Distriktets
Trönö var gamla och slitna. I en
dela mindre hälsovådliga
skolväsen skulle centraliseras, så Statsbidragen skulle bekosta
folkskoleinspektörsrapport från
bänkplatser med andra barn, så
häl@en, men det förelåg ändå e.
a. samtliga barn !llhörande
1941 står det a. läsa om
långt sig låter sig göras”.
totalt lånebehov på 350000 kr.
klasserna 3-7 hänvisades !ll
dåvarande Glamsta skola:
Man hotade med indragna
Man ﬁck 1953 låna 200000 !ll e.
Glamsta skola, ordnad enligt Astatsbidrag om inget gjordes.
skolbygge. Det saknades alltså
form. Byskolorna i Sterte och
”Uthusbyggnaden, inrymmande
Enligt förre eleven Ingemar
150000 kr. Herr P M Persson,
Grubbe skulle få ﬁnnas kvar !lls
slöjdlokal, vedbodar och
Norgren var förhållandena i
Trönö, erbjöd sig,”om skolvidare. Skolskjutsar skulle
hemlighus, är i synnerligen
gamla Glamstaskolan understyrelsen var intresserad”, a.
anordnas ” i nödvändig omfa.brisIälligt skick. Slöjdlokalen är
måliga. Det fanns endast utedass ning och på anbud”, från Storsjön ordna fram e. privatlån på
alldeles för trång, mörk och under
och toale.papper fanns inte,
100000 kr, på villkor a. skolan
i norr !ll Flygatan i söder, !ll
vinter6den kall för a4 den ska
man ﬁck använda gamla
byggdes i Trönö: ”vi ska ha en
Glamstaskolan och åter.
lämpa sig för undervisnings!dningar. Möjligheten a. tvä.a
Omorganisa!onen förutsa.es bli större skola än i Norrala”, he.e
ändamål. Hemlighusets
händerna e@eråt fanns inte. Med genomförd ”sedan erforderliga
det. Privatlånet skulle återbetalas
avdelningar böra med det
mathållningen var det heller inte lokaler införskaﬀats”. Man
då sista delen av statsbidraget
snaraste utdömas som allIör
särskilt väl bevänt. Enligt Norgren fa.ade e. principbeslut om a.
hade erhållits. Det gjordes en
ruskiga i hygieniskt avseende.
startade skolbespisning i Trönö
snabb överenskommelse över
uppföra en ny skolhusbyggnad i
Under vinter6den är barnen
först runt 1949. Det serverades
telefon, där kommunalkassan
Glamsta och a. för de.a
utsa4a för dels kyla, dels för
då havregrynsgröt och smörgås
kom a. stå för de sista
ändamål ta e. amorteringslån.
farligt drag från fönstren, dels för
(!digare ﬁck man ha med sig en
I det prak!ska planeringsarbetet resterande 50000 kronorna.
olämpligt stark he4a från
ﬂaska med mjölk, smörgås och
Till huvudentreprenör för
spelade bl a överlärare Elis
kaminen, som en del barn måste
ibland e. ägg). Varje elev skulle
klassrums- och specialrumsHällhoﬀ en central roll.
si4a alldeles för nära. Enligt min
ta med sig en hink lingon !ll
byggnad utsågs Byggnadsak6eegen uppfa4ning och vad de
I slutet av 1940-talet planerades
skolbespisningen.
bolaget Hus och Va4en,
närvarande lärarna också
det för en kommunsammanSöderhamn. Anbudssumman var
bekräJat, är lokalen hälsovådlig Men år 1948 beslöt Trönö
slagning, vilken genomfördes
758000 kr.
för barnen, de vid fönster och
kommunalfullmäk!ge om en ny
1951. Läget var då stadigt
1956 ﬁrades så taklagsfest i
Glamsta:
Glamsta skola som byggdes i slutet av 1870-talet och fram till 1913-14 då den utökades till nuvarande
storlek. Den användes som skollokaler och bostäder fram till 1957, då en ny skola byggdes.

”Då skolbygget i Glamsta kommit
så långt a4 takstolarna snart ska
resas, beslöts a4 taklagsfest skall
hållas. Med hänsyn 6ll a4
ﬂertalet arbetare vid bygget är
från Trönö, beslöts a4
taklagsfesten skall ordnas i
Godtemplarlokalen i Glamsta.
Servering av mat skall ordnas
men spritdrycker ej serveras”.
Skolan stod klar 1957, men
befolkningskurvan i Trönö hade
pekat nedåt sedan nästan tre
decennier !llbaka. Röster i
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skolstyrelsen hade dock
argumenterat för en stor skola,
”befolkningsminskningen i Trönö
var !llfällig och snart skulle det
vända”, he.e det. Men redan
när de stora årskullarna med
barn, födda under fyr!otalet och
i början av fem!otalet, började
lämna skolan några år senare
stod det klart a. skolan var
allUör väl !lltagen. Därför
fullföljdes inte hela
byggna!onen, vilket enligt de
ursprungliga planerna omfa.ade
tre byggnader, inklusive
gymnas!ksal och
läkarmo.agning.

Källor:
Söderhamns kommunarkiv:
Protokoll från Trönö
kommunfullmäk6ge samt skolstyrelse
respek6ve Norrala kommuns
skolstyrelse 1939-1955.
Landsarkivet i Härnösand:
Folkskoleinspektörsprotokoll för
mellersta Gävleborg 1939-1955.
Skri@lig dokumenta!on av Ingemar
Norgren 2008, samt Gösta Berglöv
2004.
Muntliga intervjuer med Arne
Hansson, Glamsta och Gunbri4 f.
Olsson, Glamsta (senare Jönköping).

Den nybyggda skolan i Glamsta
invigdes 23 augus6 1957

Om skolköket
Under budgetperioden 2012-2015
avsa.es pengar för a. rusta
skolköket på Trönö Skola. Våren
2015 ﬁck vi i Föräldrarådet höra a.
de avsa.a pengarna hade lagts på
andra skolor. Vi anser a. det är
högst märkligt a. öronmärkta
pengar kan tas !ll andra saker än
de avsa.s för. Vi ﬁnner det också
y.erst förvånande a. de
öronmärkta pengarna för
skolköksrenoveringen är borta och
a. några nya pengar inte har
äskats!
Föräldrarådet skickade därför
en fråga !ll KUS för a. få svar på
när nya pengar !ll en rustning av

Lilla Kören

skolköket skulle avsä.as. Svaret vi
ﬁck från kostchefen var a. de
akuta bristerna i köket redan hade
åtgärdats, och a. den övriga
renoveringen hade lagts på
fram!den. Kostchef Sonia Persson
skriver vidare; ”Köket är dock
gammalt och slitet och behöver på
sikt genomgå en omfa.ande
renovering.”
I skrivandets stund vet vi i
Föräldrarådet inte mer än så här,
men vi hoppas förstås a. den
utlovade renoveringen kommer a.
bli av inom snar fram!d!
Föräldrarådet
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En liten rapport från vår
sånggrupp:
Vi är nu nio sångare som träﬀas
varje måndag kväll hemma hos
mej. Jag kokar en rejäl balja
”lut ” och deltagarna turas om
a. bidra med bröd. Vi skra.ar
nästan lika mycket som vi
sjunger och tar en paus med
kaﬀe och småprat. Vi uppträder
mest för pensionärerna men vi
har sjungit på hembygdsföreningens årsmöte och på
Club Trönös kafé. Andra ”y.re”
engagemang kan komma e@er
jul. De ﬂesta av oss är
”statsanställda”, det vill säga

pensionärer, men inte alla. Fler
är välkomna oavse. ålder, så
länge vi får plats i mi. kök! Det
är härligt a. se hur man som
sångare vågar ”bjussa” på sej
själva, ﬂera har aldrig förut
uppträ. oﬀentligt! Det är aldrig
försent a. växa och utvecklas!
Hoppas a. ni alla kan komma
och lyssna på oss vid
!llfälle! För närvarande har vi
bara en manlig deltagare som
vi är väldigt rädd om, vi
funderar på a. kalla oss
”Jäntorna och Jag” för hans
skull Med sångarhälsning från
Marie-Louise

Storﬁlmer och världspremiär på Trönö bio
Program Trönö Bio fram ll nyår

En underbar jävla jul
25 & 26/11 kl.19:30 (från 7 år)
Världspremiär!
Trönö bio bland de
första a. visa
ﬁlmen.

16/12 kl. 19:00 och 30/12 kl. 16:00
(från 15 år)

Vi visar många korUilmer, bland annat:

En man som heter Ove

Varma mackor och Lillstrumpa och Systerdyster

27/12 0ch 30/12 kl. 19:30

av Ida Thomasdo.er

Åldersgräns ej fastställd.

Tsatsiki, farsan och olivkriget

Några ﬁlmer av Eva Månsson,
och många ﬂer bra korUilmer!

27 /12 kl. 16:00 (från 11 år)

Så ock på jorden
6/1 kl. 19:30 (från 11 år)

Snobben 6/1 kl. 16:00
(Ådersgräns ej fastställd.)

Kvalitetscer ﬁering
ICA I love eco är vårt eget

Catering
smörgåstårtor, festplankor,
ostbrickor, matkorgar och
landgångar.

ekologiska sor!ment, som vi ständigt
jobbar med a. bredda och utveckla.
Här hi.ar du ekologisk mat och varor
!ll hemmet, allt producerat i balans
med naturen.

Manuell charkdisk

Vi gillar svenskt kö$

Vi skär, styckar och mal
e@er dina önskemål.

Det ﬁnns goda skäl a. välja svenskt
kö.. Svenska kor får !ll exempel vara
ute och beta på sommaren och våra
grisar har !llgång !ll halm och mer
plats a. röra sig på. Dessutom skapar
svenska bönder ﬂer jobb i Sverige.

Hemkörning

Telefon:

Ombud för

0270 360 85

E-post: emil.x.andersson@nara.ica.se

Öppe<der:

Vardagar 9.30-18

Helger
10

10-15

Apotek
Post
Systembolag
Svenska spel

Rapport från Å- projektet

Ågrillen invigd

och uppsnyggning av centrum
Arbetet med a. anlägga en
naturs!g utmed ån fortsä.er. Vi
är e. antal grabbar i åldern 64
!ll 82 år som varje !sdag
förmiddag träﬀas för a. göra en
insats i centrum. Nu har det
mesta arbetet lagts på a.
färdigställa etapp 1 av
naturs!gen förbi dammen i Vij.
Naturs!gen är tänkt a. vara
anpassad för både rollator,
rullstol, barnvagn osv. Mycket !d
har lagts a. riva minigol[anan
som ägs av Tommy Ekmark. I
gengäld har Tommy bidragit med
material !ll s!gen, alltså e.
arbetsbyte. HiYlls har
kommunen skänkt 4 lass grus och
virke !ll en av broarna. Gruset
har körts ut med 4-hjuling och
”dumperﬂak.” Kommunens
representant Niklas Brodin
besökte Trönö den 11/11.
Morgan lovordade projektet. Det
kommunen kommer a. bidra
med i det fortsa.a projektet är
material samt maskintjänster.
Insamlingsbössan på aﬀären har

ge. 1700 kr. En 10 meter lång
bro har gjorts för a. ta sig förbi
dammen. Nedanför har en välvd
bro uppförts. E@er s!gen
kommer skyltar a. sä.as upp
med presenta!on av de växter
som ﬁnns där. Vi har träﬀats mer
än 35 gånger och inte en enda
gång har det regnat. Vi har varit i
sni. 8 st varje vecka som jobbat
med projektet, men det ﬁnns
plats för ﬂer a. vara med inför
nästa säsong. Naturs!gens
sträckning planeras gå från Åbron vid Glössbovägen !ll
Hamrevägen. Projektet fortsä.er
under våren 2016 om allt går
enligt planerna.
Vi tackar Tommy Ekmark, Bror
Nyberg, Lars Erik Hansson, Allan
Algotsson och Bengt Olov
Eriksson som bidragit med
maskiner och utrustning. Tack
även !ll Niklas Brodin på
Söderhamns Kommun. Sist men
inte minst; TACK Ann Gerd Tång
som stå. för ﬁkat varje vecka.

E. treYotal glada Trönöbor samlades för a. inviga den nya
grillplatsen invid Vijsdammen. Det blev en trevlig samling
kring ”lägerelden” och alla trivdes med a. träﬀas så här.
Ågrillen är avsedd för alla, närboende och andra samt
”utsocknes” besökare. Det har visat sig a. den blivit
välbesökt e@er invigningen och utvecklats !ll e. uppska.at
besöksmål.
Bosse

Olle Sahlin

Olika sä$ a$ roa sig
Vi som har ägnat !sdag förmiddagar
under sommaren och hösten !ll a. röja
och ordna med en promenads!g e@er
Wijsdammen, tycker a. vi funnit e.
trevligt och givande sä. a. umgås. Utöver
arbetet med s!gen har vi ordnat med
blommor och hållit grusytor någorlunda
rent från ogräs i vår lilla park. Vi har även
uUört lite arbeten på bystugan.
Olika önskemål om åtgärder som vi
skulle kunna genomföra har framförts. E.
exempel var a. göra en badstege så a.
man kom ned !ll va.net vid grillplatsen
nedanför Lertagsvägens hus.
Men badstegen som blev nedslagen i
bo.en har någon roat sig med a. dra upp
och kasta !llbaks i va.net. Stegen fastnade
i e. utav de träd som vi ännu inte lyckats
få upp så den kan komma åter på plats !ll
våren. Men a. behöva hämta upp den och
sopstället ur ån känns helt onödigt.
E@er s!gen som fortsä.er e@er ån och
förbi pumpsta!onen har man provat
armstyrkan genom a. bryta ned några
klenare trädstammar, men bara lyckats få
ner dom så a. det blir besvärligare a.
komma fram.
Underligt a. någon kan ﬁnna något
roligt i, för man tycker väl a. det är roligt,
a. förstöra vad andra har gjort för allas
trevnad!
Tisdagsgänget

JUL I LILLA HÄBRET
Hitta dina personligaste julklappar här!
1:a, 2:a, 3:e, 4:e advent
Lör-Sön 11.00-15.00
Välkommen till en
butik i julstämning!

www.lillahabret.n.nu

070-625 20 89

Trönbyn 674

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
11
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Priset för 4 pallar fri. hemkört:
8.750:- inkl. moms.
Fri. avhämtat:
2.100:-/pall inkl. moms
Kan även erbjuda leverans med
bulk !ll bra priser.

Neova villapellets köper du hos
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Några guldkorn från Trönö bibliotek
Förfa$arnas berä$elser, ﬁk on och verklighet
Så länge det funnits människor
har berä.elser och sagor varit en
del av vår verklighet. Från
muntligt berä.ande !ll handskriven och tryckt li.eratur.
Böcker med sina hemligheter
gömda mellan pärmar innan vi
läst och tagit del av dem.
Fik!oner baserade på skildringar
av en verklighet så som
berä.aren ser den.
Hos de personer som beskrivs
ﬁnns o@a många beröringspunkter som vi kan känna igen
hos oss själva. Eller också a. vi
genom berä.elserna kommer
lära känna intressanta personer
med öden och situa!oner som
skapats i berä.arens huvud. Vem
är då verkligast i vårt medvetande
– den avlidna förfa.aren bakom
verket eller berä.arens ﬁk!va
personer i böckerna?
Det var med storg sorg
Henning Mankell så !digt i livet
lämnade oss. Han hade mycket
kvar a. göra. Med solidaritet
som ledstjärna är hans arbete
som förfa.are, teaterman och
ak!v kämpe för medmänsklighet
känd och aktad över hela världen.
En del av det han gjort ﬁnns i
form av böcker på Trönö
Bibliotek. På så sä. lever han
ännu genom sina böcker bland
oss i Trönö.
E@er det a. han få. si.
cancerbesked skrev han boken
Kvicksand. En allmän betraktelse
över livets förutsä.ningar.Trots
a. vi bara har en del av hans
omfa.ande verk i vårt bibliotek
är det många böcker. I boken
Italienska skor och uppföljaren
Svenska gummistövlar får vi följa

den avhoppade läkaren som
dragit sig !llbaka på en ö i
skärgården. I boken Den orolige
mannen avslutar han serien om
Kurt Wallander. Detek!ven har
då blivit pensionär. Henning tar
farväl av honom på e.
medkännande sä.. Nu skyltar vi i
biblioteket med de senaste av
hans arbeten.

Jag funderar o@a på vad som
är verklighet i det som krestar i
våra hjärnor. Henning Mankell
ﬁnns inte i verkligheten längre. En
annan stor förfa.are är Astrid
Lindgren. Hon ﬁnns också i våra
minnen, men inte längre i
verkligheten. S6eg Larsson gick
också bort strax innan hans
böcker gjorde succé över hela
världen. De karaktärer de här
förfa.arna skapat har fö.s i
deras hjärnor, men framstår som
lika verkliga som minnena av
deras skapare. Kurt Wallander är
en interna!onell kändis och
Mankells detek!v spelar i
verkligheten en vik!g roll för
Ystad kommuns turism. Än mer är
Pippi Långstump känd över hela
världen. Astrids värld besöks av
tusentals varje år i Vimmerby och
i Junibacken på Djugården i
Stockholm. Så har Lisbeth
Salander också blivit e. minst lika
stort namn vad gäller
interna!onellt kändisskap.
Stockholms stad arrangerar
vandringar i kvarteren kring S!eg
Larsson hjäl!nna.Det är
fascinerande a. se hur
förfa.ares påhi.ade personer
blir !ll verkliga personer som vi
minns liksom deras skapare.
Ibland kanske mer !ll och med.
Någonstans läste jag om a.
S!eg Larsson !digt funderade
över hur sagornas Pippi
Långstrump och Kalle Blomkvist
skulle vara när de blev vuxna.
Från början kanske en lite
förﬂugen tanke hos honom innan
han påbörjade sin trilogi .Sedan
antyds det dock tydligt i böckerna

a. kopplingarna är medvetna på
e. skämtsamt sä.. De är ju med
stort må. av humor de har
skrivits, bortse. från spänningsmomenten.
I verkligheten ﬁnns alltså
såväl förfa.arna som deras
huvupersoner och berä.elser
mellan pärmar i Trönö Bibliotek.
Bok ps om nyare böcker som
skänkts ll vårt bibliotek:
Leif GW Persson: Bombmakaren
och hans kvinna och biograﬁn:
Gustavs grabb med ﬂera.
David Lagerkrantz: Det som inte
dödar (fristående fortsä.ning på
S!eg Larssons trilogi)
Zlatan
Jan Guillou: Böckerna om det
stora århundradet Brobyggarna,
Dandy, A4 inte vilja se.

Uthyres!

Redak!onen för Trynöbygden önskar
alla våra läsare en

Delar av Conny Thyrs
traktorverkstad.

God Jul

• lokal/förråd
• verkstad/garage

och e.

Gott Nytt År

Ring för pris och visning!
073 812 07 20
14

Av Bosse Lundstein

Nu ﬁnns 2016 års Trönöalmanacka ll
försäljning på ICA.
Hela behållningen går ll Barnens Dag i Trönö.

Trönös hjärtstartare
ﬁnns all d llgänglig
i e$ skåp vid aﬀären.
_______________________________________________________________________

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

- Ger mer för pengarna!
Våra öppettider

Vi har ett stort utbud av
VITVAROR
och
HEMELEKTRONIK

Måndag – fredag 10ºº- 18ºº
Telefon: 0270 42 65 35
Bröksmyravägen 13 826 40 Söderhamn

Välkommen till vår butik önskar

Tomas Persson
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Ante Persson

Urban Sundqvist

Festplankor, smörgåstårta, jultallrikar
Ni vet väl a$ ICA Trönö ﬁxar
maten !ll festen, evenemanget,
eller bara en lyxig hemmakväll.
Vi gör den berömda Trönösmörgåstårtan, fes.allrikar och
festplankor. Till exempel planka
med olika sorters kö., pota!ssallad, och med exo!ska frukter
och frukter e@er säsong, och
varför inte avsluta med en ostoch kexbricka?

Nu när vi närmar oss jule!der
ﬁnns det även jultallrikar a.
beställa.
Prata med personalen i
bu!ken eller ring om du funderar
över priser och innehåll. Önskar
du något speciellt så ﬁxar ICA det
mesta.
Så här kan en festplanka från
ICA Trönö se ut!

Glöm inte a. utny.ja

ROT-avdraget!

Välkommen till Norrala-Trönö församling!
Söndag 29 nov kl. 18.00

Söndag 28 feb kl. 14:00

Fredag 1 jan kl. 14:00

Adventsgudstjänst i Trönö kyrka.
Nyårsgudstjänst i Trönö kyrka.
Norrala och Trönö kyrkokörer.
Onsdag 6 jan kl. 14:00
Calle Stenman, trumpet. Kyrkkaﬀe.
Tre.ondedag jul. Gudstjänst
med Christmas carols.
Söndag 6 dec kl. 14:00
Musikgudstjänst i Trönö kyrka.
Rayborn Anthony country-gospel,
Jonny Wiktorsson, Kenneth
Engmalm avtackas. Kyrkkaﬀe.

Söndag 13 dec kl. 14:00
”De vackraste julsångerna”

Lördag 19 dec kl. 18:00
Julkonsert med Trönö kyrkokör,
musiker och solister.

Fredag 25 december kl. 08:30
Julo.a. Kyrkokörerna.

Söndag 27 dec kl. 14:00
Söndagsmässa i Trönö kyrka

Torsdag 31 dec kl. 18:00
Nyårsbön i Trönö kyrka.

Söndag 17 jan kl. 17:00
Rymdgudstjänst, Trönö kyrka

Taizé-mässa i Trönö kyrka.

Söndag 6 mars kl. 14:00
Söndagsgudstjänst i Trönö
kyrka. ”Konst och predikan”,
Eva Söderström.

Vinterhamn, vinterhamn,
här kan jag hämta styrka.
Du ger mig skydd och
sinnesfrid.
Vinterhamn, vinterhamn,

Söndag 13 mars kl. 14:00

som psalmen i en kyrka

Söndag 24 jan kl. 14:00

Söndagsgudstjänst Trönö kyrka.

Söndagsmässa i Trönö kyrka.
Trönö manskör.

gör hjärtat varmt i julens

Söndag 20 mars kl. 14:00

tid.

Söndagsmässa i Trönö kyrka.
Palmsöndagen. Trönö manskör.

Vinterhamn, vinterhamn!

Fredag 25 mars kl. 14:00

larmar, den hörs i fjärran

Söndag 31 jan kl. 14:00
Regnbågsmässa, Trönö kyrka.

Söndag 7 feb kl. 14:00
Temagudstjänst i Trönö kyrka.
”Dikt och musik”.

Söndag 14 feb kl. 14:00
Söndagsmässa, Trönö kyrka.

Söndag 21 feb kl. 14:00
Musikgudstjänst i Trönö kyrka.
Gospel med Johnny Wiktors-son
med ﬂera.
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Långfredagsgudstjänst, Trönö
kyrka. Kyrkokörerna.

Den värld som stör och
som ett brus.
Vinterhamn, vinterhamn,

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

en famn med öppna armar,
då hör jag änglavingars
sus.
(Björn Ulvaeus)

