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Trönöbygden 

Först när det gäller 
o�a avgörande minuter när larmet går 
 

Vi kan inte nog betona hur vik�gt vårt brandvärn är!  Det �dsmässiga försprång Trönövärnet 
har jämfört med räddningstjänsterna i Söderhamn och Bollnäs kan vara skillnaden mellan 
lä)are skador och total katastrof för dem som drabbas.  
 Trönö brandvärn drivs som vi vet helt ideellt och finansieras av medlemmarna i 
Trönöbygden ekonomisk förening. Men ännu saknas en tredjedel av hushållen i Trönö som 
medlemmar. Det hoppas vi få se en ändring på, nu när TEF och brandvärnet kan se �llbaka 
på femton innehållsrika år. 
 

 

sidan 6-7 samt ledaren sidan 3 

 

 Fiskeläget inför 
 vintersäsongen 
 Lockande scenario för varje vinterfiskare. Isen 
 ligger tjock, och under simmar den �lltänkta 
 fångsten.  Rapport från fiskeåret som gick,  
 och om var och vad det kommer a) kunna 
 fiskas nu i vinter bara isen växer �ll sig. 

 
sidan 11 

Utställning drog 
många besökare 
 

Ny�llkomna DiBiS-foton från Trönö förr, 
målningar av Sonny Ekmark, samt släpp av 
purfärska nya bygdeboken om Rönningen, 
lockade intresserade �ll Trönögården en helg 
i mi)en av november. 

 
 

sidan 5 

Julskyltning utan tjuvstart  
 

Numera ser vi julutbudet i bu�kerna redan i 
början av november och kanske ännu �digare. 
 Begreppet ”skyltsöndag” innebar förr a) 
bu�kspersonalen arbetade hela na)en mot 
o6ast första advent, för a) på morgonen 
avslöja gli)rande, strålande skyl7önster som 
folk gick man ur huse för a) beskåda. Så även 
i Rönningen. 
 
 

sidan 16 
 

 Moderna rallare i stora 
 maskiner banar fiberväg 
  

  Mikael och Jonke grävde långa kanaler  
  under några veckor i Trönö. 
 Läs också info från Söderhamn NÄRA om 
  vad som gäller avseende fiberutbyggnaden. 
 

sidan 4 

 En farfars minnen från 
 Trönö förr i "den – del 2 
 

 Lars-Olof Nenzell berä)ar i sina dagböcker 
 från �den runt förra sekelski6et, bland annat 
 om byggandet av nya kyrkan. 
 

sidan 8-9 

Foto: Anders Tång 

Små& och go& 
 

 Program för Trönö bio    sidan 14 
 
 Äppelinsamlingen     sidan 14 
 
 Info från Trönö IK skidor   sidan 10 
 
 Julmarknad på Söderblomsgården sidan 15 
 
 Det händer i Trönö     sidan 14 

© Ida Frid 
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Telefon: 

0270 302 20 
E6er gamla E4 mi)emot Norrala kyrka 

 Hos Werners i Norrala kan ni göra följande: 
  
 Reparera och serva din bil/släpvagn.  
 Vi har även felkodsutrustning. 

  
 Köpa däck och fälgar �ll nästan allt som rullar. 
  
 Köpa en släpvagn eller bå)railer i alla storlekar, även �llbehör 
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E& hem som blir lågornas rov vid en brand är en 
tragedi för alla drabbade och hela bygden försä)s i 
förstämning och sorg. 
 Även den här gången, kvällen den el6e 
november, var Trönö brandvärn först på plats i 
Rönningen, men var dessvärre ändå maktlös mot 
eldens raseri. Man måste ändå imponeras av a) 
sju frivilliga i Trönö brandvärn avbryter sin ledighet 
en fredagkväll för a) ge sig iväg när larmet går. Det 
är a) jämföra med a) fyra man hade ha6 jour i en 
betald del�dsstyrka.  
 Vill rikta e) stort tack �ll brandvärnet för en 
snabb insats, och tror a) ingen egentligen vill vara 
utan den resurs som vi har i Trönö genom vårt eget 
brandvärn.  
 Det är därför förvånande a) det vid en upp-
datering av medlemsregistret visade sig a) av 
Trönös ca 360 fas�gheter så saknas 130 i registret 
över inbetalda medlems- och årsavgi6er. De)a 
måste betecknas som skrämmande dåligt, särskilt 
med tanke på vad man får för pengarna och hur 
pass låg medlems- och årsavgi6en är.  
 Trönö Brandvärn har ju ganska tunga 
ekonomiska åtaganden med dri6 och underhåll av 
både maskinpark och brandsta�on. Brandvärnet är 
dessutom helt ideellt med brandövningar en gång i 
månaden samt �llsyn och skötsel av material och 
byggnad. Dessutom åker de ut för a) släcka 
bränder hos alla, även hos dem som inte betalt sin 
avgi6. 

Alla ska dessutom veta a) �dsskillnaden på  
ca 10 – 30 minuter mellan Trönö Brandvärn och 
Söderhamns brandkår kan vara helt avgörande för 
a) kunna rädda e) trähus där elden få) fäste. 
  

Vi har lite svårt a& förstå varför man inte betalar 
in den låga engångsavgi6en på 50:-/person och 
den förhållandevis låga årsavgi6en på 140:-/
person och år. 
 Då får man även fyra nummer av �dningen 
Trönöbygden vilket bara det innebär en kostnad på 
omkring hundra kronor. 
 Det kan knappast hänga på ekonomi med 
tanke på a) årsavgi6en är lika stor som tre dosor 
snus eller �ll och med mindre än tre askar 
cigare)er, så det måste finnas andra anledningar. 
 TEF har även arbetat ak�vt för a) få igång 
bredbandsutbyggnaden i Trönö vilket i så fall 
kommer alla �llgodo. 
 Vi i TEF är intresserade av a) höra varför du 
som inte är medlem, inte vill bidra med din avgi6 
�ll föreningen, så a) vi eventuellt kan ändra det 
som inte är bra. 
 Än en gång, tack �ll er i Brandvärnet och �ll er 
som via medlemskapet medverkar �ll a) vi kan 
behålla vårt brandvärn. 

        Ledaren Mats Andersson 

   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 
 

 

   Hemsida 
   www.tronobygden.se 
 

 

   E-post 
   Info@tronobygden.se 
 

 

   Besöksadress 
   Bystugan, Lertagsvägen 1 
 

   Telefon:    0270  42 77 62 
   Fax:            0270  36225 
   Bankgiro:  5125-0298     
 

 

 

 

 

  Redak"on 

   Birgit Lundgren 
   076 795 54 92 
     

   Lena Åkerlind 
   070  350 80 66 
 

 

   Layout och redigering 
   Marie Sundberg 
   070 327 64 01 
 

 

   Tryck 

   Bok & Tryck AB 
   Söderhamn och Bollnäs 
   0270 172 95,  0278 105 47  
   www.bok-tryck.se 

 

Bystugans öppe<der: 
Kontor och bibliotek 

 

    Tisdagar  12:30—16:30  
    Lena    070 350 80 66 
  

   Torsdagar  10:00—13:00  
    Astrid   070 238 68 91 

Välkommen a& annonsera i bygdebladet 

 
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, vanligen under vecka 9, 22, 35 och 48 med manusstopp den 
första vardagen i respek�ve månad. 

 

Annonspriser  

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, 265 kr sv/v 

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  
 

 

• Grovtvä& (ma)or, överkast   
med mera);   200 kr/maskin 

Kontakta Astrid Wadsten,  
tel 070 238 68 91 

Hela �dningen i färg finns på 

 

 

 

www.tronobygden.se 

Stort tack "ll er som bidrar "ll a& vi 
forCarande har e& brandvärn i Trönö! 
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Vår "ds rallare  

 

A& det grävs för fiber i Trönö har nog ingen 
missat, som ha6 vägarna förbi den övre 
delen av socknen. Det har varit många 
åsikter, synpunkter och frågor om den nya 
tekniken och hur och var arbetena skulle 
u7öras. 
 Men grabbarna bakom spakarna i 
grävmaskinerna tvekar inte, de är väl 
införstådda med arbetsuppgi6ena och har 
varit med förr. Det var NCC, som vann 
anbudsstriden, men måste ta in extern 
arbetskra6 för själva jobbet. Tre firmor från 
vår egen kommun, samt två grabbar från 
företaget E. Karlström AB, jobbar med 
grävningen i Trönö. E Karlströms, hade 
�digare säte i Ramsele men har följt med 
fly)lassen �ll Stockholmsområdet och gräver 
för fiber och elkabel från Stockholm och 
norrut.  
 Mikael Nilsson och Jonke Olsson bor i 
Örnsköldsvik respek�ve Ramsele och 
veckopendlar �ll sina olika arbetsplatser. 
Tycker nu a) de jobbar i närområdet med 
bara 25 mil hem. O6ast är det längre resor  
än så.  
 Fibergrävningar har pågå) sedan mi)en 
av 1990-talet och metoden är väl inarbetad. 
Trots a) de som jobbar med samma grävning 
är anställda av olika firmor går arbetet 
frik�onsfri) när alla ru�nerat sköter sin del.   

Micke och Jonke bor på vandrahemmet i 
Trönö och är mycket nöjda med inkvarte-
ringen så nära arbetsplatsen a) de också kan 
åka dit för a) äta lunch. De saknar visserligen 
TV, för ”Bonde söker fru” vill de inte gärna 
missa, men har löst även det problemet med 
a) ta en onsdagspizza i Bollnäs där de har 
både TV för gästerna och öppet under �den 
programmet sänds. 
 Båda har grävt i många år åt samma 
arbetsgivare och trivs med arbetet runt om i 
landet. Ger Trönö en stor eloge för trevligt 
bemötande av många ortsbor, och har också 
serverats kaffe i en trädgård. De är också 
mycket imponerade av vår lanthandel, med 
stor sortering och trevlig personal.  
 Det som är mera motsträvigt är 
markförhållandena, med hårdpackad, 
ovanligt stenbunden mark på de flesta ställen 
åt Rönningenhållet. Där får maskinerna ta i 
för a) bemästra Trönömyllan som 
uppenbarligen vill hålla sina stenbumlingar 
kvar även i fortsä)ningen. Även om arbetena 
tar längre �d än beräknat så är det 
människans maskiner som avgår med segern. 
Fram�den tar sig obevekligt fram både över 
och under jord. 

 
Första veckan i november blev grabbarna 
från AB E. Karlström klara e6er fyra veckors 
arbete i Trönö, och har nu dragit vidare mot 
nästa projekt som troligen blir i 
Stockholmstrakten. 
 
 

    Text: & foto: Birgit Lundgren            

 

Det har varit många funderingar och åsikter 
om varför Söderhamn NÄRA bygger där vi gör.  
 En del av dessa funderingar har varit 
beräRgade. Vi har inte varit tydliga i vårt 
budskap om vad som gäller för fiberutbyggna-
den i Trönö. Anledningen �ll det är a) 
förutsä)ningarna för bidragen drog ut på �den 
så när det äntligen blev klartecken, så startade 
vi fiberutbyggnaderna och koncentrerade vår 
informa�on �ll de som var berörda av årets 
utbyggnad. 
 

Det här kommer a& ske i Trönö 2017 
Planen är a) vi skall fortsä)a vår fiberut-
byggnad från Tygsta ner �ll Fly. De som  
berörs av 2017 års utbyggnad kommer a) få 
en defini�v beställningsblanke) hemskickad i 
början av 2017. 
 Det pågår många parallella bidragsprojekt 
och vi fördelar utbyggnaden så jämnt vi kan 
inom kommunen. Vi planerar för fiberutbygg-
naden e) år i taget. De som få) e) erbjudan-
de och har skrivit på en beställning från Tygsta 
upp �ll Storsjön kommer a) få fiber. Alla 
bidragsprojekt skall vara klara senast 2020.  
 E6er e) bra möte med styrelsen för 
Trönöbygden ekonomisk förening, så hoppas 
vi a) alla frågetecken är lösta, och vi, 
Söderhamn NÄRA, fortsä)er som vi planerat. 

© J-O W 

Mikael och Jonke på Trönö vandrarhem 
under en lunchpaus  från arbetet med a6 
bana väg för fiberkabeln. 

Utbyggnadsplanerna 

för fiber i Trönö 
Söderhamn NÄRA informerar 

Utbyggnad 2017  
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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 

bygg 
Allt inom byggna"on. 

Ring för offert! 

070 544 21 67 

© J-O W 

Till årets fotoutställning på Trönögården, 
med gamla fotografier och i år även konst av 
Sonny Ekmark, har besökare i alla åldrar 
kommit i en strid skara under helgens 
öppethållande. Hembygdsföreningens Dibis-
grupp har sammanställt utställningen av 
bildmaterial som kommit �llhanda för 

inskanning under året. Gamla album med 
namngivna porträ)bilder och många bilder 
från 1960-talet där många igenkännande 
leenden och hågkomster dök upp bland 
åskådarna.  
 Förutom det som fanns a) se på 
utställningsskärmarna fanns också en stor 

förväntan på a) byaboken om Rönningen 
skulle vara klar. Planeringen höll streck även i 
år och den mest omfångsrika byaboken 
hiRlls med 208 sidor och 207 gamla 
fotografier fanns �ll salu. Den årliga 
utställningen med en ny byabok har också 
blivit som en återträff för Trönöbor i 
förskingringen som träffar släkt och vänner 
från förr. 

Text & foto: Birgit Lundgren 

Juldagsmorgon e�er slädfärd "ll kyrkan. 
Håkan Broman, Siv Berger, Jan-Olof Westlund, Jan List, Ola List, Karl-Erik Westlund, 
Jonas Westman och Leif Bergman. E>er a6 ha åkt häst och släde ?ll julo6an, samlades 
ungdomarna på ”Jönsors” i Tygsta för juldagsmorgons kaffe. Det var två slädekipage ?ll 
kyrkan, det ena drogs av ”Jönsors Blacken” en helvit ardenner, det andra av en häst från 
Lundberg. Under o6an stallades hästarna in hos Jonhans i Glamsta. 
Kanske de6a, år 1962, var sista gången någon åkte med häst och släde ?ll julo6an? 

Mötena mellan gamla och nya bekanta är 
också en höjdpunkt med utställningen.  

Välbesökt utställning med årets boksläpp 

 

Besökare i alla åldrar kom för a6 ta del av foton, 
måleri och purfärska boken om Rönningen. 
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Femton års återblick för Trönöbygden – början ... 
Brandvärnet och starten 
Tydligen var det något speciellt med a& 
starta e& brandvärn. Vi fick uppmärksamhet 
från hela landet med besök av riksdagsmän, 
ar"klar i rikspressen och "ll och med besök 
från Ryssland. 
Det hela började flera år �digare. Kommunen 
hade genomfört flera olika utredningar om 
hur man kunde spara på räddningstjänsten. 
De flesta förslagen sågades genom åren men 
�ll sist kom beslutet a) Trönö och Söderala 
del�dssta�oner skulle läggas ned. Innan 
nedläggningsbeslutet kom kampanjade vi för 
a) Trönö inte skulle läggas ned, men det var 
förgäves. När vi väl stod inför fullbordat 
faktum väcktes tanken på a) starta e) 
brandvärn. I södra Sverige är det inte helt 
ovanligt a) det finns brandvärn, men i våra 
trakter och norr ut fanns det inga 
föreningsdrivna brandvärn. 
 Den första frågan var i vilken form vi 
ville driva det. Valet föll på a) göra det i en 
ekonomisk förening för då kunde vi i e) 
senare skede eventuellt ta oss an andra 
behov i byn som skulle dyka upp. Därför 
bildades Trönöbygden ekonomisk förening. 
 Den andra frågan var hur kommunen 
skulle ställa sig �ll a) skänka fordon, 
utrustning och brandsta�on �ll oss. Vi 
framförde även önskemål a) få överta 
Söderalas släckbil som var mycket nyare än 
vår gamla Be)an. De ställde sig posi�va �ll 
allt utom a) överlåta brandsta�onen och a) 
få överta Söderalabilen, där blev det stopp.   
 

Däre6er skrev vi e) avtal med räddnings-
tjänsten som reglerade när vi blev larmade 
och �ll vad. I prak�ken fortsa)e det a) 
fungera som �digare förutom a) vi inte fick 
rökdyka längre och vi hade ingen jour utan 
alla som hörde larmet åkte. 
 Det där med a) vi inte fick överta brand-
sta�onen och inte heller fick Söderalabilen 
löste sig sedermera. Några år senare bjöd vi 
kommunen en krona för brandsta�onen som 

vi sedan köpte. En rolig detalj var a) de 
trodde a) det bara var byggnaden de sålde 
men då vi hade bjudit en krona för fas�g-
heten och det var det som poli�kerna fa)ade 
beslut om, så fick vi även tomten med på 
köpet. Ny bil fick vi då Ljusne del�dssta�on 
lades ned årsski6et 2006/2007 och vi köpte 
deras släckbil. 
 Sedan starten har brandvärnet rullat på. 
De första åren hade vi många larm då vi fick 
förstärka Räddningstjänsten i  Söderhamn, 
men det har lugnat ned sig sedan Ovanåkers, 
Bollnäs och Söderhamns räddningstjänster 
slogs ihop �ll Räddningstjänsten södra 
Hälsingland 2009 och därigenom har större 
resurser a) spela med. 
 

Tanken a& starta en ekonomisk förening var 
som sagt a) vi kunde göra andra saker än 
bara a) driva e) brandvärn. Vad vi inte 
anade då var a) det där andra skulle gå i e) 
rasande tempo. Ganska �digt blev vi som e) 
byalag av tolv i Sverige med i e) projekt kallat 
Hållbara bygder som folkrörelserådet Hela 
Sverige ska leva drev. Projektet handlade om 
landsbygdsutveckling. Vi finansierade vår 
medverkan med EU-stöd.  
 En dag ringde en person �ll mig och 
undrade om vi kunde ta emot e) studiebesök 
från Ryssland. På den �den drevs e) 
landsbygdsutvecklingsprojekt i en by som 
heter Brin Navalok som universitetet i 
Arkhangelsk svarade för �llsammans med 
deras svenska sammarbetspartner. Projektet 
finansierades av SIDA.  
  

Sagt och gjort, en vacker dag kom en 
delega"on från Arkhangelsk och Brin 
Navalok och hälsade på. Tydligen gav vi e) 
go) intryck för de ville bli vänort med Trönö. 
Resultatet blev a) vi blev med i det projektet. 
För a) utveckla vänortsprojektet sökte vi 
egna SIDA-pengar via Söderhamns kommun, 
vilket vi också fick. Resultatet blev e) utbyte 
mellan våra skolor, brandsta�oner, 
pensionärer och småskaligt företagande. 

Under de kommande åren var flera delega-
�oner på besök hos oss och vi var fyra gånger 
�ll dem. E) roligt minne är a) vi lanserade 
boule i Brin Navalok bland deras pensionärer, 
som även byggde en egen boulebana e6er 
må)en från boulebanan på IP. 
  

På hemmaplan rullade verksamheten på allt 
snabbare. Vi köpte det som nu är bystugan 
och inredde med kontor, godkänt 
behandlingsrum och bibliotek. Personligen 
tyckte jag a) det där med bibliotek var 
vik�gt. På samma fullmäk�gesammanträde 
som beslutat a) lägga ner del�dskåren 
fa)ades det även beslut om a) dra in 
bokbussen, men det beslutet kom i 
skymundan av det andra beslutet. 
 Vi städade även upp i det vi kallade 
centrum, lyckades fly)a återvinnings-
sta�onen för a) kunna plantera och göra lite 
snyggt framför bystugan. Vi köpte även in e) 
mobilt mejeri då det fanns intresse a) lokalt 
förädla mejerivaror, och som ni alla säkert vet 
köpte vi ICA-fas"gheten för a) trygga vår 
bu�ks överlevnad. 
 Det är nu �o år sedan jag var ak�v i 
föreningen men det har fortsa) a) hända 
mycket saker sedan dess. Det är svårt a) få 
med allt som hände de första åren men jag 
har försökt a) ge e) litet axplock. Jag har 
medvetet inte nämnt några namn på alla de 
som gjorde e) fantas�skt jobb när vi startade 
brandvärnet och föreningen. Det är så lä) a) 
glömma någon, men ni som var med vet hur 
mycket ideella �mmar som lades ned på a) 
få det bra och för a) utveckla Trönö. 
 Det som slår mig nu är a) det är också 
femton år sedan denna �dning startades. De 
första numren var nog inte mycket a) hänga i 
julgranen då den gjordes i Powerpoint under 
sena nä)er och personligen kunde jag inte 
ana a) den skulle finnas kvar så här femton  
år senare och utvecklats �ll vad den är idag. 
 Jag sa a) jag inte vill nämna några namn 
men jag gör e) par undantag. Alla ni i 
brandvärnet förtjänar en eloge. Det har 
under årens lopp lagts ned otroligt mycket �d 
på a) sköta sta�onen, fordonen och på 
övning. Dåvarande räddningschefen John-Erik 
Jansson betydde mycket för a) vi skulle 
kunna bilda brandvärnet. Utan hans stöd 
skulle det inte ha gå). 
 Sist men inte minst tänker jag på Bosse 
Lundstein som genom sina kontakter, 
kunskap och all den �d han lade ned har 
bety) otroligt mycket för utvecklingen av 
föreningens övriga verksamhet. 
 Nu hoppas jag a) verksamheten kommer 
a) fortgå i minst femton år �ll så jag kan 
skriva en krönika över föreningens första 30 
år. Då är jag pensionär och kan ägna lite mer 
�d �ll a) källforska och gå mer på djupet om 
vad som egentligen hände. 
           
Michael Lindberg 
 
 

De första bilarna, ”gamla Be6an” ?ll höger. Hon fick sedermera gå i pension e>er lång och 
trogen tjänst. (Foto: www.tronobygden.se/ 
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E>er samtal med Bo Lundstein, Lena Åkerlind, 
Olle Sahlin med flera har undertecknad gjort 
följande sammanfa6ning och reflek?on om 
åren e>er Michael Lindbergs berä6else om de 
första fem åren. 
 

Under en 15-års period händer det omärkligt 
saker omkring oss - �den står aldrig s�lla. 
 E6er födslovåndorna med bildandet av 
Trönöbygden ekonomisk förening och Trönö 
brandvärn, kontakterna med andra länder 
och uppmärksamheten både inom och utom 
Sveriges gränser för det som höll på a) 
skapas i Trönö, uppkom en period av starkt 
ideologiskt engagemang. 
 Projekt och arbetsgrupper bildades för a) 
i en jämlik och demokra�sk anda sä)a 
landsbygdsfrågorna i fokus. Gemensam 
nämnare var lokalsamhällets överlevnad i 
samarbete med andra föreningar och 
sammanslutningar med likartade intresse-
frågor. Till exempel Hållbara bygder, 
Trönökra>, LEA med flera. Astrid Wadsten 
anställdes på del�d och har skö) städning, 
tvä) med mera, samt per telefon raggat 
byavakter. Många Trönöbor var engagerade i 
någon del av projekten, som genom åren har 
utvecklats i prak�sk handling.   
 Ordförandeträffarna för dialog och utbyte 
mellan ortens föreningar. Utgivningen av 

�dningen Trönöbygden är snart inne på 
sju)onde året. Parken utanför bystugan, 
biblioteket, solcellerna på affärsfas�gheten, 
mejeriet med mera, är exempel på vad TEF 
åstadkommit och fortsä)er arbeta med.  
 E6er de första årens pionjärarbete har 
prak�skt arbete med a) förvalta det som 
föreningen byggt upp tagit en hel del �d i 
anspråk. Vaktmästarsysslor på fas�gheterna 
samt a) ekonomiskt förnya och hålla både 
fas�gheterna och brandvärnets utrustning i 
skick. Här har "sdagsgruppen, e) samarbets-
projekt mellan flera föreningar där Trönö-
bygden är huvudman, kunnat avlasta med 
värdefulla arbetsinsatser förutom si) 
huvuduppdrag a) göra en vacker 
promenads�g utmed Trönöån.  
 Men även framledes har Trönöbygden 
ekonomisk förening som huvuduppgi6 a) 
ligga i framkant och driva frågor för a) 
bibehålla och utveckla vårt lokalsamhälles 
överlevnad. Till exempel med fiberutbygg-
naden, skolans matsal, trafikfrågor, vägens 
skick samt undersöka intresset i bygden för 

bensinmack och laddstolpe för eldrivna 
fordon. En vik�g uppgi6 är också a) 
�llsammans med andra föreningar i bygden 
verka för nybyggna�on av lägenheter i Trönö.   
Många Trönöbor – ingen nämnd, ingen glömd 
– har under många år i TEF medverkat �ll a) 
Trönö förknippas med framåtanda och en 
kra6 a) uträ)a saker som inte bekostas av 
ska)epengar. Låt oss gemensamt fortsä)a i 
den andan.   
       Birgit Lundgren 

... och fortsä&ningen fram "ll idag 

Foto: Janne Bild 

Foto: M. Sundberg 

Bystugan fick ny, vacker röd färg en höstdag 2013. Projektet samlade många glada Trönöbor 
som ?llsammans blandade äkta Falufärg och strök husets väggar i flygande fläng. 
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Min farfar Lars-Olof då med e�er-
namnet Nilsson ingick i den sista kullen 
konfirmander i Gamla kyrkan. Och han 
kom a& uppleva och berä&a om bygget 
av nya Trönö kyrka. 
Lars-Olof började sin läsning �ll konfirma-
�onen år 1895 för komminister J. Persson. 
Den 10 januari samma år hade denne i 
egenskap av representant för skolrådet 
undertecknat det betyg som Lars-Olof fick när 
han avslutade folkskolan i den mindre 
kyrkskolan i Trönö skoldistrikt, Gefleborgs 
län.   
     I sina memoarer reagerar Lars-Olof på a) 
han i betyget fick e6ernamnet Nilsson trots 
a) hans pappa var Olof Larsson, död när Lars-
Olof var e) år. Hans förmyndare Olof Wiberg 
uppgav a) komminister Olof Thörnell utan a) 
rådgöra med honom gav Lars-Olof e6er-
namnet Nilsson. Det bidrog �ll a) Lars-Olof 
sedermera by)e �ll e6ernamnet Nenzell. 
     Komminister Perssons konfirma�ons-
undervisning var ”grundlig och metodisk” 
med långa hemläxor i bibel och psalmbok. 
Något som Lars-Olof tyckte var bra med tanke 
på a) han och hans studiekamrater snart 
skulle ”träda ut i vuxenlivet och uppta 
kampen för vår ?llvaro”. Även samlevnads- 
och sexualundervisning ingick, där flickorna 
och pojkarna undervisades var för sig. Lars-
Olof lade på minnet a) Persson uppmanade 
dem �ll a) hi)a ”någon stund under 
arbetsveckan för a6 läsa sin bibel”. 
     Själens odödlighet behandlade Persson 
grundligt. Han var övertygad om a) en 
avliden kunde visa sig e6er döden, alltså 
spöka. Lars-Olof minns a) Persson påstod a) 
stöd för spökerier finns på flera ställen i 
Gamla testamentet. 

Konfirma�onen ägde rum den 15 juni 1895 i 
Trönö gamla kyrka som var fylld med 
föräldrar och målsmän. Hela akten var 
stämningsfull med skri6ermål och na)vards-
gång, skriver Lars Olof som berä)ar a) han 
fick en bibel i gåva med anteckningar om 
förslag om texter a) läsa bland annat ur 
Ordspråksboken.  
     

Just då var Trönö nya kyrka under 
uppförande i Glamsta. Bygget hade pågå) 
under en avsevärd �d, som Lars-Olof 
u)rycker sig. Två större bondgårdar fick först 
fly)as för a) bereda plats för kyrkbygget och 
begravningsplatsen. Gårdarna med sina uthus 
fly)ade �ll åkrar mellan Hällsä)er och 
Glamsta där de uppfördes och ”lämnades fixa 
och färdiga ?ll husägarna”.  
     Entreprenören som tog vid när byggnads-
tomten var uppröjd var byggmästare 
Jacobsson från Norrala. Han anlade en tegel-
fabrik i Wij in�ll ångsågen för a) producera 
tegel �ll kyrkbygget. När produk�onen kom 
igång reste sig kyrkans tegelväggar snabbt 
mot höjden, enligt Lars-Olof. 
     Han räknar upp den stora mängden av 
specialarbetare som fanns vid bygget. Först 
kom byggnadsarbetare för fly) och 
uppförande av gårdarna samt iordning-
ställande av begravningsplatsen. För 
kyrkbygget kom sedan stenhuggare, murare, 
plåtslagare, finsnickare och målare samt �ll 
sist bildhuggare för uppförandet av 
altaruppsats och predikstol.  
     Arbetarna var mestadels ”utsocknes” och 
enligt Trönöborna inte all�d Guds bästa barn. 
Ryktet gick a) plåtslagarna  
 

”osade svavel, använde svärord och andra 
mus?ga ord”: 

”Jag hörde gamla gubbar och gummor i 
upprörd ton y6ra a6 det är förskräckligt a6 
så syndfulla arbetare skulle få arbeta med 
bygget av Herrens tempel. Det var ?ll och 
med de som profeterade a6 Herran inom 
sinom ?d skulle komma i form av a6 kyrkans 
plå6ak skulle blåsa ned”. 
 

Men något av e) gudomligt ingripande fick 
den plåtslagare erfara som tappade fo7ästet 
på takåsen ”.. och hasade ned för det branta 
taket och vidare mellan ställningarna mot 
marken, men tursamt nog i sista stund kunde 
klamra sig fast vid en ställningsstolpe och 
härmed avsevärt mildra slaget mot marken, 
så a6 han klarade livet”.  
 

Men enligt ”folk” var det bara en första 
varning för vad som sedan skulle komma av 
den Allsmäk�ges dom, olycksbådande nog … 
     Orsaken �ll a) Lars-Olof var så välunder-
rä)ad om kyrkbygget var a) han �llsammans 
med pojkar i Fly och Långbro var intresserade 
åskådare av bygget under de cirka två år det 
pågick. De hade vägarna förbi var och 
varannan e6ermiddag. På försommaren 1895 
när kyrktornet var murat, plåtslagarna och 
förgyllarna färdigställt tak och spiror samt 
kupol med det förgyllda korset, kom Lars-Olof 
och en skolkamrat förbi: 
 

”Som vi stodo och betraktade de nyförgyllda 
spirorna och tornets kors med kupol vilka 
bestrålades av en dalande sol kommo några 
arbetare uMör trappstegarna i tornets 
byggnadsställning och ställde sig på planen 
vid kyrkan där vi stodo och började resonera 
om det fullbordade arbetet. De berä6ade om 
en plåtslagare som stå6 på huvudet med 
benet i vädret  på översta ställningsplatån 
in?ll korset och stå6 på e6 ben in?ll.” 
 

De fick utmaningen om de skulle våga klä)ra 
upp �ll tornets topp. Lars-Olof och hans 
kamrat antog utmaningen och började klä)ra 
upp �ll tornet och sedan ned igen i skymning 
och stark vind. På toppen kunde Lars-Olof 
sträcka sig �ll det y)ersta och lägga händerna 
på det nyförgyllda korset. Han berä)ar a) de 
var mycket nöjda med berömmet de fick från 
arbetarna när de sedan gick hemåt. 
 

Invigningen av Trönö nya kyrka ägde rum på 
Allhelgonadagen samma år under pompa och 
ståt i närvaro av många höga kyrkliga 
potentater. Lars-Olof beklagar a) han inte 
minns namnet på mer än en av dem, och det 
var hans konfirma�onspräst Persson. Men 
när gudstjänsten hade avslutats inträffade e) 
missöde, ja, flera:  
 

”När hög?dligheten var slut och allmänheten 
skulle resa sig och lämna templet, hördes e6 
fräsande sjud, som när man river isär en 
bomullsväv. Saken var den, a6 målarfärgen 
på kyrkbänkarna inte var ordentligt torkade 
så a6 de si6ande - vilka ej uppmärksammat 

Farfars minnen, del 2 Text: Anne-Marie Nenzell 

Foto: DiBiS 

 

Konfirma?onsprästen, komminister J. Persson med sina karakteris?ska polisonger står ?ll 
vänster med en grupp konfirmander runt sekelski>et.  
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förhållandena - härigenom av kroppsvärmen 
få6 sina byxbakar respek?ve kjortlar 
fastklibbade vid bänken och måste formligen 
slita sig loss för a6 kunna lämna den. 
Härigenom uppstod oljudet, jämte en del 
bistra tankar - högt utsagda - av rä6 så 
opassande innehåll, vilket gjorde a6 andakten 
i kyrkan blev avsevärt störd. Mången både 
kvinna och man fick sina kläder förstörda där 
bak och den fastsmetade färgen lyste lång 
väg när de stegade ut ur kyrkan över kyrkplan 
?ll sina väntande kyrkskjutsar.” 
 

Lars-Olof och flera med honom som sa) på 
kyrkläktaren uppmärksammade a) färgen 
inte var rik�gt torr. De använde sina näsdukar 
a) si)a på vilket räddade deras byxor.  
 

”A6 näsduken blev fördärvad är ju klart men 
den kostade ju inte många ören på den ?den”.  
 

Dålig kvalitet på linoljan sades vara orsaken 
och tvisten med målerimästaren löstes 
genom a) bänkarna målades om med ”prima 
linolja”.  
 

” [...] men arbetet tog en rundlig ?d som det 
stundade vinter med y6erst låg temperatur i 
kyrkan, vilket inte kunde förhöjas med en 
uppvärmningsanordning kyrkan var utrustad 
med.” 
 

Lars-Olof berä)ar inte om andra gudstjänster 
under barndomen än den hög�dliga 
invigningen av nya Trönö kyrka. Däremot tar 
han upp en visning med skiop�konbilder om 
Jesu liv och lidande i Trönö gamla kyrka som 
etsade sig in i Lars-Olofs minne. 
     Religiösa tankar delar inte Lars-Olof med 
sig för oss läsare, men han skriver andaktsfullt 
a) han som barn o6a gick �ll sin fars grav för 
a) hämta stöd och styrka. 100 år e6er 
faderns död reste han en gravhäll i gråsten på 
hans gravplats där det enkla träkorset hade 
multnat bort. 
     Hans far Olof var 27 år är han dog den 10 
januari 1881 i som farfar uppger ryska snuvan 
”som spred sig över landet”. Fadern insjukna-
de i slutet av 1880 och �llfrisknade e6er 
behandling av provinsialläkaren J. Fr. Beskov i 
Söderhamn. När han insjuknade på ny) var 

Beskov bortrest och fadern träffade en annan 
läkare som enligt modern Lena (Helena) gav 
en annan och fel medicin. Lunginflamma�on 
�llstö)e som ändade faderns liv. Lars-Olof 
skriver a) inte bara hans far dog i epidemin, i 
begravningsjournalen för Trönö socken finns 
uppgi6er a) 10-12 unga personer dog varje 
månad i början av de)a år, 1881, i samma 
sjukdom.  
     Diagnosen som uppges här kan diskuteras  
På grund av a) första pandemin i Sverige med 
ryska snuvan är noterad �ll 1889-90 i och med 
a) då�da stadsläkaren Klas Linroth i 
Stockholm under epidemin där sände ut en 
enkät �ll landets stadsläkare och frågade om 
sjukdomens utveckling. I en berömd studie 
uppska)ade han a) häl6en av Sveriges 
befolkning då drabbades av ryska snuvan. 
     På dödsbädden fick Olof i sin sista önskan  
psalmversen nedan uppläst av sin fru Lena 
(Helena):  
 

”Trägna suckar vill jag sända upp ?ll Gud i 
himlens höjd, och min håg från jorden vända 

?ll en oförgänglig fröjd. 
Varest ändas allt besvär och när livet slutar 
här och jag Dig min ande sänder, tag den 
Herre Gud i dina händer!” 
 

Slutord: Blev olyckskorparna om de 
ogudak�ga plåtslagarna besannade i och med 
stora branden 1998? Nej, ur de ruinerna reser 
sig nu en om möjligt ännu vackrare och nyare 
Trönö kyrka över Trönödalen. 
 

PS. På 100-årsdagen e6er farfar Lars-Olofs födelse 
samlades alla hans barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn vid hans grav på Skogskyrkogården i 
Stockholm för a) hedra hans minne.  

 

Om ni vill resa miljövänligt, 

säkert och bekvämt! 

Lars-Olof Nenzell föddes i Daglysa 1880, fadern 
dog vid 27 års ålder när Lars-Olof var liten och 
modern gi>e så småningom om sig.  
 Han fly6ade som vuxen ?ll Stockholm och 
skrev på äldre dagar ner sina minnen från 
barndomen i Trönö. Hans sondo6er Ann-Marie 
Nenzell har gjort e6 sammandrag av hans 
minnen och första delen fanns i föregående 
nummer av ?dningen Trönöbygden. 

 

  E6 arbetslag från kyrkobygget. Byggmästare var Erik Jacobsson från Vågbro. Andre man  
  från vänster längst bak är Mickel Strid. Andre från höger i andra raden är Lars Svensson,  
  Glamsta. Kvinnorna är Greta Danielsson,   Orsten och Bri6a Vigren, Hamre.  
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Kvalitetscer"fiering 

 

Catering 

 smörgåstårtor, festplankor, 

 ostbrickor, matkorgar och 

 landgångar. 

 

 Manuell charkdisk  

 Vi skär, styckar och mal 

 e6er dina önskemål. 

  

 Hemkörning 

ICA I love eco är vårt eget 

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. 

Vi gillar svenskt kö& 

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. 

 Ombud för 
 

 Apotek 
  

 Post 
 

   Systembolag 
  

 Svenska spel 

Öppe<der:   Vardagar  9.30-19     Helger     10-17 

Telefon:  0270 360 85                          E-post:  david.eriksson@nara.ica.se 

 

Skidträningar pågår för fullt på Trönö IP �sdagar och 
söndagar, även idro)shallen används för inomhusträning 
vissa kvällar. Vi delar in oss i grupper e6er ålder och förmåga. 
 I slutet av november kommer klubben a) åka en helg på 
e) förhoppningsvis snöläger i Orsa, Grönkli). 
 Tävlingssäsongen börjar för distriktet sedan i början av 
december med tävling i Bollnäs. 
 Klubben arrangerar DM på skidor lördag den 21/1 på 
Trönö IP, och arrangerar också en deltävling av LF-cup �sdag 
14/2. 
 Är ni intresserad av a) vara med i vår skidverksamhet så 
ta gärna kontakt med oss i skidsek�onen. 
 Mer info om vår verksamhet finner ni på www.tronoik.se 
 

 

Info från Trönö IK skidor 

 Nybliven pensionär? 
  SPF Seniorerna  finns för Dig 

 Vik"ga frågor som SPF arbetar med: 
 

♦ Hur äldre kan hålla sig friska 
♦ Hur äldres ekonomi kan förbä)ras 
♦ Hur äldre kan få bra omsorg o sjukvård 
♦ Hur äldre kan få bra boende i livets olika faser 
♦ Hur äldres ensamhet kan brytas 
 
 Genom SPF kan Du få förmånlig olycksfalls - och livförsäkring. 
 
 Om Du tänker e�er, visst angår dessa frågor Dig,  
 vi blir ju inte yngre! 
 

 På lokal nivå är GEMENSKAP vik"g . Vi i Trönö har: 
 

♦ Boule 
♦ Promenader/social gemenskap 
♦ Gymnas�k 
♦ Sånggrupp 
 

 Och så får vi inte glömma våra festkvällar och resor! 
 

 Har Du frågor, ring 
 Lennart Persson: 0270/35369, 070/8522410         
 Märta Olhem:  076/8278316 
 

www.spf.se/trönö                          
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… blickar vi bakåt på e& lite besvärligt Molår. 
Tänker då främst på det som hände i 
Högtjärn med omfa)ande fiskdöd på de 
regnbågar vi sa)e ut där hösten 2015. 
Resulterade sen i a) hela vinterfiskesäsongen 
på Högtjärn helt enkelt försvann med e) 
ekonomiskt bor7all beräknat i flera 

�otusentals kronor. Vi har dock försökt ta 
lärdom av de inträffade, lyssnat och funderat 
och försökt agera också. Exempelvis fick vi 
gehör för a) låta kommunen införskaffa en 
portabel syremätare och med den �llgången 
sta�onerad här i Trönö har vi denna höst 
försökt tajma utplanteringen �ll en �dpunkt 
mer op�mal helt inriktad på just syrehalt i 
Högtjärn. 
 Det var nära som ögat a) det gick rik�gt 
åt h-vete. Vi fick nämligen en likadan höst 
igen som 2015. Jä)efin om man gillar sånt 
väder, solig, varm, regn- och vindfaRgt. Men 
fiskar gillar inte sånt väder, tvärtom, de vill ha 
blåst och nederbörd, ruskväder som �llför 
syre i stora mängder, det piggar upp. Vi fick 
nu vänta ända �ll slutet av oktober innan den 
nya syremätaren visade rik�gt bra värden. 
Isen började lägga sig sam�digt på Högtjärn. 
Det vill säga, ”i grevens �d” planterades årets 

regnbåge som vi dessutom de)a år själva har 
ha6 i vår odlingskasse i Västansjö. I grevens 
�d lyckades vi också sen med knapp nöd och 
snöglopp a) bogsera in odlingskassen �ll 
landbacken så a) den inte skulle frysa fast 
och förstöras. Vi klarade det men 
marginalerna var extremt små. Värden på 

runt 50 000:-  minst - stod på spel, fisk och 
material. 
 Men nu är det laddat i Högtjärn, som 
sagt! Både i antal och storlek har det nog inte 
varit så laddat nån gång. Varsågod! Ta 
chansen i vinter, premiären kommer a) 
annonseras bara isen blir stark nog. 
 
 

För övrigt har vi ha� e& utomordentligt år 
för våra Trönöringar i damm och vårt lilla 
odlingskar. God �llväxt med e) bor7all 
nästan = 0.  
 Vi sorterade ut avelsmogna öringar redan 
i början på oktober och kunde sen själva 
”krama” dem totalt på ca 20 000 romkorn. 
Direkt e6er befruktning kördes romkornen 
�ll Br. Olsson fiskodling i Karlslund i Bollnäs. 
E6er e) år kommer de �llbaka �ll oss igen �ll 
karet och e6er y)erligare e) år om inte förr 
så hamnar de i våra fiskeva)en. Så är 

arbetsordningen, men vi har ju redan för e) 
år sedan börjat a) sä)a ut fångsfärdig 
Trönöring förstås och så även i år . De flesta 
har hamnat i Gåstjärn och en mindre del i 
Abborrtjärn och nästa år tror vi också a) 
Åltjärn finns med på programmet. 
 På tal om Åltjärn blev vi mer eller mindre 
tvingade nu i höst a) även sä)a lite (drygt 
100 kg) av regnbågen från kassen där. Vi 
måste gardera oss helt enkelt så a) inte 
Åltjärn skulle stå fisktom i vinter innan 
besluten om Högtjärns eventuella lämplighet 
kunde tas. Nu blir det således en blandning 
av regnbåge och öring i Åltjärn denna vinter. 
Vi får stå ut med det och kör så på det vanliga 
årskortet på Åltjärn. 
 Sist men inte minst har vi också som 
vanligt de senaste åren förstärkt beståndet 
av röding uppe i Västansjön. Vi räknar med 
ännu bä)re rödingfiske kommande 
vinterhalvår och väntar på rapporter om 
rik�gt stora rödingar framöver. 
 
 

Ski7iske på er!       
  
 

Text: Jan-Olov Westlund 
Foto: Fredrik Östlund 

 

 
Se även: www.tronofiske.se  eller Facebook  

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 

 

Trönös hjärtstartare 
finns all"d "llgänglig  
i e& skåp vid affären. 

_______________________________________________________________________ 
 

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

 

Mer om ALLIS: 
www.soderhamnsbygder.se 
www.allis.nu 

 

Röding från Noppikoski tas emot av Jan-Olov 
Westlund för utsä6ning i Västansjön inför 
vinterns fiske.  

Det var i sista momangen regnbågen hann 
tas från kassen innan vintern kom.  
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NOVEMBER 
 

 Lö 26 nov   Julmarknad på Söderblomsgården kl. 11-16. 
     Se annons sidan 15. 
 

 Sö 27 nov    Trönö bio ger  Pe6son & Findus: Juligheter kl. 16:00 
         Flykten ?ll fram?den kl. 19:00 
      

 Sö 27 nov    Julmarknad på Söderblomsgården kl. 11-15. 
     Se annons sidan 15. 
 

 Sö 27 nov   Första adventsgudstjänst i kyrkan kl. 18:00. Kyrkokörerna. 
     Avtackning av Jan Brolin. Kyrkkaffe. 
 
     

 

DECEMBER 
 

 Sö 11 dec   Söndagsmässa Trönö kyrka kl. 14:00.  
     Julsånger med Ronja Malm.  
 

 Lö 17 dec   Trönö bio ger  Rädda tomten kl. 16:00 
         Star wars kl. 19:00 
 

 Sö 17 dec   Julkonsert i kyrkan kl. 18:00.  
     Kyrkokören, musiker och solister. 
 

 Juldagen   Julo&a i Trönö kyrka kl. 08:30.  
 
 Annandag jul  Trönö bio ger  Bamse och häxans do6er kl. 16:00 
         101-åringen som smet från notan kl. 19:00
  

 
 

JANUARI 
 

  Nyårsa�on   Nyårsbön i Trönö kyrka kl. 18:00 
 

 Sö 8 jan    Temagudstjänst Livets pärlor. Trönö kyrka kl. 14:00.  
      

 Sö 15 jan   Rymdgudstjänst Trönö kyrka kl. 17:00. 
 

 Lö 21 jan   DM i skidor Trönö IP. 
 

 Sö 29 jan   Sportmässa i regnbågsfärger, Trönö kyrka kl. 14:00. 
     Inledning på SM-veckan. 

 

FEBRUARI 
 

 Ti 14 feb   Deltävling LF-cup. Trönö IP 
 

 Sö 19 feb   Interna"onell temagudstjänst, FN:s barnkonven?on. 
     Trönö kyrka kl. 14:00. 

D E T  H Ä N D E R  I  T R Ö N Ö  

  

 Vill du/ni ha med något i kalendariet? 
 

 Lämna uppgi6erna �ll Trönöbygdens redak�on, helst via mejl 
 info@tronobygden.se men telefon och skrivna lappar går också bra.  
 

 Allra senast torsdag i vecka 6, 19, 32 respek"ve 45! 

Äppelinsamlingen 
gav e) bra resultat, dock inget rekord.  
 Nu finns 166 kartonger av Trönögumman 
äppelmust klara för avhämtning. Vi lo)ar ut två 
av dessa och i dragningen i styrelsens närvaro 
blev vinnarna Lena Åkerlind och Ingemar 
Gunnarsson.  
 Vi tackar alla som med sin äppelskörd bidragit 
�ll en värdfull inkomst för föreningen genom a) 
ta �llvara det naturens överflöd bjuder på. Vi 
gratulerar också årets vinnare. 

   

 Insamlingen i Trönöbössorna 
 �ll  Världens Barn under 
 äppelhelgen gav 4146 kr. 
 

 Varmt tack "ll alla som bidrog!  

 

 
 Söndag 27/11  
 Kl. 16:00 Pe)son och Findus juligheter 
 Kl. 19:.00 Flykten �ll fram�den 
 

 Lördag 17/12  
 Kl. 16:00    Rädda tomten 
 Kl. 19:00 Star wars 
 

 Annandag jul  
 Kl. 16:00 Bamse och häxans do)er 
 Kl. 19:00   101 åringen som smet från  
   notan och försvann.        

bio 

Foto: www.tronobygden.se 

Världens Barn 

 

Granen �ll vårt centrum har i år skänkts av 
 

Ante Larsson 
Rönningen 
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Lördag 26 november kl. 11:00-16:00 
Söndag 27 november kl. 11:00-15:00 

 

Ostkaka, diverse ostar, bröd, honung, fisk,  
korv, sylt, svamp, hemgjord saft, hantverk,  
glas, träslöjd, fårskinn, julkransar, smide,  

böcker med mera. 
 

Servering! 
Kaffe med hembakt julbröd! 

Kolbullar! 
 

Varmkorv och lotteri. 
 

Julmusik av Åke & Kalle Frid 
 

Välkommen  
till en julig hembygdsgård! 

 
 

 
 
 
 
 

Arr: Trönö hembygdsförening och  

 

 

 

 

 

                - 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 Ante Persson Urban Sundqvist 

Välkommen till vår butik önskar 

Hjälp a& ta ner träd 
på din tomt? 
Vi fixar nedtagning och 
bortkörning. 

 Vi uCör även: 
 • häck– och gräsklippning 

 • grästrimning 
 • sandsopning 

RUT! 
Glöm inte 

Julmarknad 
på Söderblomsgården i Trönö 

 
 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar vi alla våra läsare! 

 
Redak�on och styrelse för 

Trönöbygden ek. för. 
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 Söndag 27 november kl. 18:00 
Adventsgudstjänst i Trönö kyrka. 
Kyrkokörerna. Avtackning av Jan Brolin. 
Kyrkkaffe. 

Söndag 4 december kl. 14:00 
Söndagsmässa i Trönö kyrka. 
Trönö manskör. 

Söndag 11 december kl. 14:00 
Söndagsmässa i Trönö kyrka. 
Julsånger med Ronja Malm. 

Söndag 17 december kl. 18:00 
Julkonsert, Trönö kyrka. 
Trönö kyrkokör, musiker, solister. 

Juldagen 25 december kl. 08:30 
Julo)a i Trönö kyrka. 

Nyårsa�on 31 december kl. 19:00 
Nyårsbön i Trönö kyrka. 

Söndag 8 januari kl. 14:00 
Temagudstjänst ”Livets pärlor”  
i Trönö kyrka. 

Söndag 15 januari kl. 17:00 
(OBS! Tiden) 
Rymdgudstjänst med rymdgruppen. 

Söndag 12 februari kl. 14:00 
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka. 
Trönö manskör. 

Söndag 29 januari kl. 14:00 
Sportmässa inleder SM-veckan i 
regnbågens färger. Trönö kyrka. 

Söndag 19 februari kl. 14:00 
Interna�onell temagudstjänst, 
FN:s barnkonven�on. Trönö kyrka. 
Kyrkkaffe. 

Välkommen till Norrala-Trönö församling! 
Se hela kalendariet på www.norrala-trono.se 

Vi finns på Facebook: Svenska kyrkan Norrala-Trönö 

     

     Nu stryker isen sin blånande spegel 
     ut över fjärdens vatten.  
     Himlen tar ner sina frostiga segel  
     och dagsljuset jagas av natten.  
     Låt snön lysa frid över sovande frö,  
     och ge vintertid åt sommarens ö.  
     Bygg bro över fjärdarnas vatten.  
 
 

       (Ur “Vinterpsalm” av Göran Andersson) 

 

   Kontakt:   
   Församlingsexpedi�onen:  0270 300 95 

   norrala.pastorat@svenskakyrkan.se  
 

Söndag 22 januari kl. 14:00 
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka. 
Trönö manskör. 

Nyårsdagen 1 januari kl. 14:00 
Söndagsmässa med solosång. 

Söndag 26 februari kl. 14:00 
Söndagsmässa i Trönö kyrka. 

Söndag 5 mars kl. 14:00 
Söndagsgudstjänst i Trönö kyrka. 
Trönö manskör. 

Julskyltningen var en e6erlängtad händelse av alla barn. A) andäk�gt se vad affärernas skyl7önster hade a) bjuda 
på. A) med spark åka runt �ll traktens bu�ker och jämföra skyltningarna.  Alvar List med affär i Rönningen gjorde 
skyltningen na)en �ll första advent och tänker sig här i mi)en av 1960-talet, en skyltning med hockeyklubbor och en 
transistorradio, samt fina dockor för flickorna a) önska sig �ll julklapp. Transistorradion förblev osåld minns sonen 
Ola List, som lå�t oss få �llgång �ll bilderna.  

Julskyltning i Rönningen  


