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Trönöskidan
succéarrangemang
Många åkare från runtom i Hälsingland
samlades för att glida runt i de fina
spåren runt IP. Trönöåkarna stod sig väl
i konkurrensen och tog många pallplatser. TIK får en eloge för att ha
organiserat en festlig dag.
Sidan 9

Söderblomspel
men inte som vanligt

Småbruk och mathantverk går hand i hand, säger Birgitta Höglund, som tillsammans med sin man Calle driver get– och fårgården Brita i Brinken i Rönningen.
Småbrukandet, då man har mindre djur som får och getter, och kanske odlar i
liten skala, blir allt populärare. Kurser ges i småbruk, ekologisk odling och
mathantverk. Sistnämnda har Birgitta utvecklat, och hon ses ofta i arbete i
Trönömejeriet.
Fler som anammat småbrukslivet är familjen Anders Tång och Lisa Olsson,
som tycker att det känns bra att kunna ge sina barn alla kvaliteter som djur och
natur innebär. Och i vår föds jättemånga nya små lamm på gården.
Mitten

Förädlings-

Mellanskolan,

mackapären var låg den?
”Den går hit, den går dit, den går runt
en liten bit, och den startar på ett kick,
det är en makalös manick!”
Kanske det är precis så, som i Tretows
sång, förädlingsmackapären fungerar!
Från tankar och idéer till handling och
resultat. Det handlar om att invånarna
på landsbygden tar en aktiv och central
roll i utvecklingen av sin bygd. I Trönö
är vi redan en bit på väg.
Sidan 12

Från början postkontor, som senare
blev tillfällig skola. Vintertid var det
mycket kallt inomhus, men det krävdes
ultimatum från skolinspektören för att
huset skulle rustas, och eleverna och
lärarna slippa frysa.
Sidan 5

De första dagarna i augusti blir det ett
teater– och musikspel i Trönö gamla
kyrka, som berättar om familjen
Söderbloms år i Trönö. Arrangerar gör
Föreningen Söderblomspelet och Trönö
hembygdsförening.
Sidan 4

Äventyret
på Körsåsen
Kört fast med bilen i snön har väl
åtskilliga av oss gjort någon gång.
Frågan är hur många som har fått hjälp
av luftburen militär för att ta sig loss.
Sidan 8

Smått och gott
Kurser i hjärt-lungräddning

sidan 5

Gamla kyrkan byggnadsminne

sidan 7

Grannsamverkan

sidan 13

Ett gammalt foto berättar

sidan 15

Utbyggnaden på affär’n

sidan 17

Kalendarium

sidan 18

Repara on
och service
av de ﬂesta bilmärken.

Däckservice
och däckhotell

Torsängsvägen 3, 826 94 Norrala • Tel: 0270 351 81

Telefon:

0270 302 20
E er 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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Ledarsidan:

Härligt driv!

Min sista ledare för den här omgången.
Jag aviserade redan innan jag tackade ja till ordförandeskapet att dess
längd avgörs av utfallet i kommunvalet. Jag har nu fått den stora äran att
verka inom kommunpolitiken och tiden räcker inte till för att jag ska kunna
lägga ner så mycket tid som jag önskar i vår förening.

•

•

Trönöbygden utkommer
med fyra nr/år ,lls vidare.
Ansvarig utgivare
Fredrik Öhlander
073 800 44 40

Postadress

Några reflektioner under mitt år som ordförande:
•

utges av Trönöbygden
ekonomisk förening

Vi har många föreningar i Trönö, kanske för många i förhållande till
folkmängd och det gör det svårt att rekrytera till styrelser, detta är
något vi föreningar gemensamt bör börja diskutera hur vi löser.
Brandvärnet är viktigt att behålla. Det visste vi sedan tidigare men det
aktualiserades ännu mer under sommarens torka. Där har vi också
gjort några investeringar under året som var, och vi kommer fortsätta
att investera så att vi kan behålla ett slagkraftigt brandvärn.
Vi måste jobba mer med besöksnäringen i hela kommunen. Där
försöker vi med små medel dra vårt strå till stacken genom att anordna
arrangemang som kan attrahera folk utifrån, och vi har ju också byggt
övernattningsrum, för tyvärr finns det ju inget hotell i Trönö, ännu.

Vilket härligt driv vi har i bygden! Det finns några riktiga höjdpunkter att
se fram emot i år. Jag tänker då främst på ombyggnationen av affären till
servicepunkt och landsbygdsdagen. När vi som föreningar samarbetar så är
vi ostoppbara!
Jag vill tacka styrelsen som kämpar på nästintill outtröttligt med
utvecklingsfrågorna. Jag vill också rikta ett särskilt tack till Lena Åkerlind,
hon är en riktig klippa som har koll på allt.
Och vem vet, någon gång i framtiden kanske jag åter får äran att svinga
ordförandeklubban.
Tack för mig och vi ses på byn!

Trönöbygden
Lertagsvägen 1
826 95 Trönödal

Hemsida
www.tronobygden.se

E-post
Info@tronobygden.se

Besöksadress
Bystugan, Lertagsvägen 1
Telefon:
0270 42 77 62
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
Söderhamns kommun
0270 75000
kopieringen@soderhamn.se

Bystugans öppe/der
Kontor och bibliotek:

Fredrik Öhlander

Tisdagar

13-16

Lena

070 350 80 66

Torsdagar 10-13
Astrid

070 238 68 91

Överna6ningsrum bystugan

Välkommen a6 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 Tjänster via Trönöbygden ekonomisk
hushåll i Trönö och ,ll andra medlemmar. Tidningen
förening (priser inkl moms):
ﬁnns på biblioteket och i andra oﬀentliga lokaler i SöderKopiering
hamn.
Enstaka: 1,50 kr/st enkelsidiga,
Trönöbygden utkommer kvartalsvis, vanligen under
2,50 kr/st dubbelsidiga.
,
Över 100: 1,25 kr/st enkelsidiga,
med manusstopp den första vardagen i respek,ve må1,90 kr/st dubbelsidiga
nad.
It-tjänster: 20 kr/halv,mme
Annonspriser
Skrivhjälp
1/2 sida:
910 kr färg, 760 kr sv/v
1/4 sida:
620 kr färg, 570 kr sv/v
Grovtvä6 (ma or, överkast med mera):
1/6 sida:
350 kr färg, 265 kr sv/v
200 kr/maskin. Kontakta Astrid Wadsten,
Radannonser: Köpa/byta/sälja m m: 20 kr
tel 070 238 68 91
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•
•
•
•
•
•
•

2 st 4-bäddsrum
280 kr för 1 person per rum/na
140 kr per person 2-4
140 kr för 1 barn per rum
70 kr för barn 2-3
Städning: 50 kr/pers
Lakan: 50 kr/pers

Bokning: 0270-42 77 62 eller
info@tronobygden.se

Hela dningen i färg

www.tronobygden.se

Familjen Söderbloms tid i Trönö
Dramatiserad berättelse om en epok i Trönös historia
Det blir fyra föreställningar de fyra första dagarna i
augusti 2019. Kanske något att planera in redan nu?
Mera info kommer i nästa tidning.

Samarbete mellan två föreningar med olika inriktningar
skulle kunna bli något riktigt bra. Så tänker vi i
Föreningen Söderblomspelet och Trönö hembygdsförening. Kopplingen mellan bygdehistoria och
teateruppsättning kan resultera i ett stycke Trönöhistoria
i ny tappning, uppförd i Trönö gamla kyrka.
Vi är några kvinnor från båda föreningarna som har
träffats några gånger, stött och blött, idéerna har flödat
och ett grovmanus med utgångspunkt från verkliga
händelser i bygden, finns nu för finslipning.
Det blir uppläsning varvat med skådespel, sång och
musik i lagom blandning. Vi satsar på att hitta lokala
förmågor till alla roller som skildrar när Jonas och Sofie
Söderblom kom till Trönö från Nianfors 1864, och deras
tid i Trönö fram till 1873, då de flyttade vidare till
Bjuråker. Mycket hände både i Trönö och i omvärlden
under den tiden. Sjukdom och död, sorg och glädje,
svältår, de första från Trönö åkte till Amerika, SothålsLars blev frälst och annat både stort och smått skildras
under drygt en timme i vår gamla stenkyrka.

Arbetsgruppen: Madelaine Thelin, Marianne Söderberg,
Ann-Katrine Larsson, Kerstin Olsson och Birgit
Lundgren.

© Marie Sundberg 2008

Gamla kyrkan och Söderblomsgården som det såg ut under
de år då Jonas Söderblom med familj bodde här. Målningen
är gjord av Edvard Flodin från Hällarna, och tavlan
skänktes till hembygdsföreningen av Lillemor Andersson
som ropat in den på auktion.

Interiör från Trönö gamla kyrka. Här verkade Jonas Söderblom som komminister och här kommer familjen
Söderbloms år i Trönö, 1864-1873, att gestaltas i augusti,
med lästa berättelser, teaterscener, sång och musik.

Årsmöte 1

Årsmöte 2

Årsmöte 3

Trönöföretagarna

Trönöbygden

Trönö
hembygdsförening

ekonomisk förening
Söndag 28 april kl, 13.00
IOGT Enighet

Söndag 28 april kl. 15.00
IOGT Enighet
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Söndag 28 april kl. 18.00
Västergårn

HLR-utbildningar nu i mars!
Är du inte medlem i Trönöbygden ekonomisk förening? Bli gärna det. eller så sätter du in valfri
summa på Aline Holms Minnesfond (antingen hos
Edbergs, eller via Trönöbygdens bankgiro, 51250298. Märk insättningen Aline). Fonden gör att vi
kan ordna HLR-utbildningar för trönöbor/
medlemmar i föreningen.
Välkommen på

Kurserna kommer att hållas på IOGT-NTO Enighet,
se datum nedan. Kaffe ingår.

hjärt- och lungräddningsutbildning!

Frågor?
Ring eller maila Anders Tång, 070-34 37 139,
trono@hotmail.com

Ambulanssjukvårdaren Gustav Strid från Lifeguard
Sweden kommer och håller kurserna.
Det blir två tillfällen med hjärt- och lungräddning
på vuxna, och två tillfällen med HLR på barn.

Hjärt- och lungräddning på vuxna:
Torsdag 14 mars, 18.00-20.30
Tisdag 19 mars, 18.00-20.30

Kostnad: endast 100 kr per deltagare. Fika ingår.
Den större delen av kostnaden för utbildningen bekostas genom Aline Holms minnesfond. Avgiften
går till fonden.

Hjärt- och lungräddning på barn:
Tisdag 12 mars, 18.00-20.30
Torsdag 21 mars, 18.00-20.30

Det finns listor på ICA i Trönö, där kan man anmäla sig. Tolv platser finns vid varje tillfälle. Betala
när du skriver på listan eller swisha Lena Åkerlind
på 070-350 80 66, märk med datum.

Styrelsen, Trönöbygden ekonomisk förening.

Vid köp av
minst 3 pallar:

OBS!

Beställ
nu
FrakDri6
medan
lagret
är
samt räntefri
kredit
i 4 fullt!
månader.

VÄRME & MILJÖ AB
070 334 43 61 eller skogslidens@hotmail.com
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Postkontor, skola, privatbostad – historien om ett hus

Mellanskolan omkring 1909 under tiden den var poststation och bankkontor.
På bilden ses postköraren Per Berge från Tygstabodarna i vagnen, och hästen som
tillhörde Högmans i Sterte. Den skäggprydde Hans Strifeldt står vid dörren, men
vem den unge mannen är har vi inte lyckats få fram.

M

ellanskolan kallas det första
huset utefter Trönövägen
mot Storsjön, efter ICA Nära i
Trönö. Det byggdes troligen 1908
och blev bostad och arbetsplats åt
postmästare Hans Strifeldt, född på
hemmanet Rappsta nr s3, Hägnan.
Hustrun Kristina var född på
hemmanet Gynberg och där bodde
makarna de första åren som gifta.
Där föddes också deras enda barn,
sonen Jonas Bernhard, som bara
blev 1½ år och dog på hösten 1894.
Hans Strifeldt blev postmästare
redan 1896 men då var poststationen
belägen på annat ställe, innan det
nya huset stod klart med poststation
på nedre plan och bostad en trappa
upp.
Enligt den nedre skylten till
vänster på husväggen på det gamla
fotografiet var det nog också kontor
för
Gävleborgs läns sparbank i
dessa lokaler. Troligen skötte Hans
Strifeldt också bankärendena.
Efter Hans Strifeldts död i
januari 1927. Då var folkmängden i
Trönö var på topp, med drygt 1700
invånare, och bristen på skollokaler i

socknen var akut. Strifeldts hus
ägdes av hans släkt på Hägnan, som
då skrev ett avtal om att hyra ut den
tidigare postlokalen till skolsal. 1930
var hyran 475 kr/år och 15 år senare,
1945, hade hyran ökat till 665 kr/år.
Skolstyrelsen var medveten om
att det var mycket fördelaktigt att
hyra skollokalen i stället för att
bygga nytt. Men lokalerna var inte
de bästa och folkskoleinspektören
Einar Engvall gjorde kraftfulla påpekanden om detta ”kyffiga
lärorum” med kyla vintertid från
dragiga fönster och samtidigt stark
hetta för de elever som satt intill den
vedeldade kaminen. Han önskade
redan 1939 ett nybygge för
elevernas bästa. När inget hänt
1942/43 hotade han med att inte
tillstyrka statsbidrag för lärarlönen.
Då beslutade skolstyrelsen att
Mellanskolan skulle byggas ut och
renoveras.
Eleverna fick under
tiden gå i ännu sämre lokaler intill
kyrkstallarna vid kyrkan.
I lägenheten på övre våningen i
mellanskolan bodde vaktmästaren
Henning Engberg som kallades
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Stor-Henning och hans hustru Karin
från Skomakars i Fly. Lärarinnorna
på skolan bodde oftast i en lägenhet
på övre våningen i huset längre bort
utefter vägen mot
Storsjön,
Kull-Olles. Bland annat Nanna
Hedin Andersson från Skutskär och
Märta
Lunden
bodde
där.
En av lärarna, Sigrid Jonsson,
var gift med fotografen och
urmakaren Jonas Flodin, och de
bodde i huset på andra sidan landsvägen (där Åke Wiman nu bor).
Denne Jonas Flodin var född i Flo
och var också en av initiativtagarna
till bildandet av Trönö socialdemokratiska förening.
En annan av lärarna på Mellanskolan var Stina Knapp från Delsbo,
som kom till Trönö 1936. Hon gifte
sig senare med Valter Stridahl, (den
lille gossen på bilden med hästen)
och hette efter giftermålet Stina
Stridahl.
Folkmängden i Trönö sjönk från
1930-talet liksom elevantalet i
socknens fem skolor. 1957 hade en
ny skola byggts i Glamsta, de övriga

Postmästare Hans Strifeldt med
hustrun Kristina och sonen Jonas
Bernhard. Fotografiet taget 1894
innan sonen dog vid 1½ års ålder på
hösten det året.

fyra skolorna lades ner och alla
Trönös elever fick gå i den nybyggda skolan i Glamsta. Då var
skolepoken slut på Mellanskolan,

som sedan såldes och blev privatbostad.
Text: Birgit Lundgren
Foto: Privata

Fjärdingsman Erik Strid, från Strids i Rappsta med sonen Valter (som senare tog
namnet Stridahl) i början av 1920-talet. I bakgrunden syns Mellanskolan dit
lärarinnan Stina Knapp kom 1936, och som så småningom skulle komma att gifta
sig med Valter Stridahl. Fotografiet är taget utanför Jonas Flodins bostad på
andra sidan vägen. Han satte sin signatur med en reliefstämpel på fotografiernas
högra nederkant, därför vet vi att han fotograferat. Kanske gick det till så att
Jonas Flodin kom ut på sin gårdsplan samtidigt som Erik Strid med son och häst
gick förbi ute på vägen? Eller ville Erik Strid och sonen Valter föreviga sig själva
och hästen och promenerade från Rappsta ned till fotografen Jonas Flodin?

Gamla kyrkan
statligt byggnadsminne

Regeringen har beslutat att Trönö
gamla kyrka, som en av åtta gamla
kyrkor i Sverige, förklaras som
byggnadsminne. Det betyder att
den skyddas via Riksantikvarieämbetet, som bestämmer hur den ska
skötas, samt vad man får
respektive inte får förändra.
Kyrkan ägs numera av Statens
fastighetsverk, under överinseende
av Riksantikvarieämbetet.
Av de åtta kyrkor som
byggnadsminnesförklarades, ligger
endast två i Norrland. Förutom
Trönö gamla kyrka fick också
Enångers gamla kyrka status som
byggnadsminne. Två fina gamla
hälsingekyrkor!
M. Sundberg

Boka redan nu in

lördag den 17 augus
då Trönö är värd för

Landsbygdsdagen 2019
Invigning fredag kväll i Trönö kyrka

Sista klassen på Mellanskolan 1956 innan den nya skolan i Glamsta stod klar.
Lärarinnan Stina Stridahl är inte med på bilden med eleverna födda 1948 och
1949. Överst frv: Birgitta Skoglund, Inger Stridsberg, Eva Björling, Anna Lena
Eriksson, Sylvia Magnedahl, Marit Ekholm, Elisabeth Hedberg, Irene Axling.
Mittenraden: Bernt Lindblom, Anders Nilsson, Donald Johansson, Sölve Hansson, Arnold Stridahl. Längst fram: Gert Törnros, Leif Persson, Rune Eriksson,
Anders Jonsson.
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Trevligheter och intressanta
föreläsningar hela lördagen!
Avslutningskonsert med
Monica Törnell
Arr: Trönös föreningar i samverkan

Hjälp från ovan

Kompisarna Sigurd Tång och Kalle Frid hade väl inte
precis planerat utflykten just så här. En fin vinterdag
och mycket snö var det i alla fall. Årtalet är oklart, men
det kan inte ha varit före 1973, eftersom de där nya
registreringsskyltarna infördes 1 maj det året.
Foto: Privat

Kalle Frid berättar:

En stor händelse som jag aldrig glömmer.
Sigurd å jag försökte åka till Körsåsen med
hans Amazon men det var lite för mycke snö på
vägen. När vi ångrat oss försökte han backa
tillbaks jättelångt. Första gången vi hamnade i
diket fick vi upp bilen på nåt sätt men andra
gången hade vi inga krafter kvar.
F 15:s helikopter landade flera gånger på
Storsjöns is. Nån övning dom höll på med. Till slut
fick dom syn på oss och landade på hygget
bredvid. Hela baksätet blev fullt med snö av draget
men det gjorde inte så mycket. Sen kom det ut en
gubbe och skrek.
”VILL NI HA HJÄLP???”
”JAAA!!!”, skrek vi.
Sen kom det ut ett gäng gubbar och lyfte upp
bilen på vägen. Då var vi väldigt glada att F 15
fanns. Vi hade ju inga mobiler heller och långt till
närmaste telefon.

Foto: Kalle Frid

Tur att Sigurd hade en fotograf
med sig när han försökte få loss
bilen. (Sigurds son Anders Tång
infogar att Sigurd skottade med
en bandyklubba.)

Foto: Kalle Frid

Hjälpen är nära!
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Skidfest när Trönöskidan 2019 arrangerades
Ett 100-tal skidåkare
kom till start i
Trönöskidan 2019.
Kombinationen av förra
helgens snöoväder och
helgens mildväder gjorde att åkarna
fick slita hårt i de klassiska spåren.
Och visst var det löst på sina ställen,
men spårgruppens enorma slit under
veckan gjorde ändå att spåren höll Lina Lingman, tvåa i D11 ...
finfin klass.
Tävlingarna inleddes med de
yngsta klasserna upp till åtta år där
alla kör utan tidtagning. Hemmaklubben hade här flera åkare på
startlinjen: Ebba Hedin, Kajsa
Jonsson, Wilma Edlund och Alve
Vestin-Bergman i klassen upp till
sex år. Och i klasserna för
7-8-åringar körde Majlis Berglund,
Wille Bergman-Vestin, Herman … och Viola Grändborn, som vann D11.
Grändborn, Anton Hedin och Johan
Larsson.
att Nisse kunde hålla undan för
Efter det startade juniorer och Rinne Laurin?
seniorer tillsammans i en masstart.
I ungdomsklasserna gjorde som
Två varv väntade runt det väntat massor av Trönöåkare starka
5,5 kilometer långa täktspåret, som prestationer. Anna Leander var
var blött och rejält tungåkt, för Hilda snabbast av alla i D9. Samuel
Lingman som var ensam junior. Men Svensson hade väldigt bråttom som
Hilda satte ordentlig färg på loppet andre man i H9. Och i klassen över
då hon låg i täten tillsammans med har Gusten Berglund skördat stora
de snabbaste herrarna som förvisso framgångar under året och Gusten
då körde sex varv och totalt var snabbast över de 1,7 kilometerna
33 kilometer. Tydligt att Hilda även den här dagen.
utvecklats under det dryga halvåret
I D11 kunde kompisarna Viola
på skidgymnasiet i Sveg.
Grändborn och Lina Lingman kliva
Familjen Nyström hade en fin upp på prispallen som etta respektive
afton, där Christian körde in som tvåa, och samma gällde i D12 mellan
tvåa totalt och segrare i H40 före vännerna Marie Pavlovska och
Mattias Leek, medan fru Linda vann Connie Bohlin.
D40 16,5 km. I H21 var Nils Persson
tvåa och Christoffer Rinne Laurin
trea. Samtliga kör Vasaloppet/Öppet
spår i Trönödressen.

Och Grändborns var inte nöjt med
dagen, i alla fall inte Gustav som var
snabbast av alla i H12 medan
Alexandr Pavlovsky tog sig in som
femma i H14.

Tilda Sahlberg, tvåa i D15

Foto: Marcus Lindberg

Alva Thyrén i full fart.

I D15 har vi genom åren vant oss
vid att Elvira Bylund och Tilda Sahlberg varit lika framgångsrika som
jämna i längdspåret. Elvira var nu
först knappt före Tilda. Och faktum
är att en Trönöåkare till tog plats på
pallen då Alva Thyrén hade modet
att dra på sig tävlingsdressen igen
trots att hon inte tränat med gänget
på ett par säsonger.

Gustav Grändborn, som vann H12.
Marie Pavlovska vann D12 ...

Gusten Berglund

Nisse Persson hade för övrigt en
egen kontroll utefter banan i form av
bröderna Karlsson som öppnat en
provisorisk grill mitt ute på täkterna
och bjöd på en grillad med bröd. Var
det möjligen den energin som gjorde

… medan Connie Bohlin kom tvåa.
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Totalt sett en väldigt lyckad
tävlingsdag
med
perfekt
arrangemang och härlig stämning.
Massor av ideellt arbetande slöt upp
för att höja stämningen och från
grillstugan
serverades
både
hamburgare och gulasch.
Trönö IK kan det här med att
arrangera skidtävlingar!
Text: Christian Höijer
Foto: Petra Pavlovska

Det våras för småbruken

Getter är nyfikna och duktiga på att hålla utmarker rena från busk och sly.

Birgitta Höglund ser tydligt hur
intresset för småbruk och mathantverk ökar.
- Det är bra för både människor
och djur, säger hon. Och för
markerna.
Just nu vurmar hon för att fler
djur
ska
kunna
beta
på
utmarkerna och återställa den
artrikedom som fanns förr.
Att starta ett stort kommersiellt
jordbruk i dag är ingen barnlek. Det
krävs mycket mark, stora kunskaper i
djurhållning och ekonomi samt
enorma investeringar om man vill
hänga med på den stora spelplanen.
Det är lite enklare att starta ett
småbruk.
– Man behöver inte så mycket
mark för att ha lite får och getter, till
exempel, säger Birgitta.
För Birgitta blev det med tiden
ganska självklart att satsa på
småbruk. Tillsammans med sin man
Calle Höglund driver hon en
get- och fårgård i Rönningen under
varumärket Brita i Brinken.
Uppväxten på gården Sörbackans i
Tygsta har förmodligen bidragit till
valet. Där fanns fyra kor, kalvar och
grisar och en klok mamma som var
miljömedveten och kunde hushålla.
– Det var en bra tid för småbruk.
Vi borde kunna gå tillbaka till
1950-talsnivån och ha fler småbruk,
säger Birgitta.
Det är fler som är inne på samma
spår. Ett exempel är Hälsinglands
Utbildningsförbund som via CFL i

Söderhamn kör flera olika kurser om
hur man driver småbruk, nordiskt
mathantverk, odla ekologiskt och
alternativa
odlingsmetoder
och
lärlingsutbildning. Birgitta har själv
kurser i gethållning hemma på gården
och har även haft praktikanter.
Den här geten gillar att ha koll och
foderhäcken erbjuder bästa utsikten.

Vi sitter vid köksbordet och dricker
kaffe. Utanför knuten håller de 75
getterna och 35 fåren sig sysselsatta
med att tugga på hö och ha koll på
varandra. Nyfikna är de och när de
har glott färdigt på nya besökare kan
de inte hålla sig från att gå fram och
nosa lite.
– Men det blir inga lamm i vår och
det är bara sex getter som ska killa.
Vi tar lite timeout i år, säger hon.
Det är mycket nog att göra ändå
med att frakta getter och får på bete
och se till att fylla ladorna med hö
inför nästa vinter.
Och mathantverket ligger henne
varmt om hjärtat.
– Roligast just nu är att utveckla
osttillverkningen. Förut gjorde jag
mest färskost på getmjölk och
komjölk. Nu jobbar jag även med
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lagrade ostar och det är intressant. Jag
trivs väldigt bra med det mobila
mejeriet som vi har här i Trönö.
Hon levererar ost till flera butiker i
kommunen och är ute och säljer korv,
ost, get- och fårkött samt get- och
fårskinn på marknader. Men det
räcker inte för att försörja sig.
– Man måste ha flera ben att stå på.
Och man måste ha koll på lagar
och bestämmelser som rör djurhantering, marker och mathantering
om man ska sälja sina produkter.
Det finns även möjligheter att få
ekonomisk ersättning från exempelvis
EU och länsstyrelsen för att hålla
marker öppna och återuppta gamla
metoder som att hässja hö, till
exempel.
Och det går att tänka nytt och hitta
nya modeller för småbruk.
– Vill man inte stå ensam om ett
småbruk kan man exempelvis driva
det som ett kooperativ, där flera tar
ansvar och hjälps åt.
Bland det bästa Birgitta vet är att se
sina djur på stora ytor. Fåren trycker
sina nosar mot backen och betar
medan de frihetsälskande getterna
spanar efter busk och sly och drar sig
mot höjderna.
– Igenbuskningen är ett stort
problem, det kan getter ta hand om.
Där betesdjuren går fram kan
undanträngda arter hitta tillbaka och
det blir en slags återerövring av det
gamla odlingslandskapet. Åkermark
har under de senaste åren blivit
mycket eftertraktade för de riktigt
stora
jordbruksföretagen,
som
behöver stora arealer för sina
besättningar. Det är också ett skäl att
ta hand om utmarkerna, tycker
Birgitta.
– Och getter som vallas i skog och
mark är så hemkära så det är inga
problem med att ta hem dem, säger
Birgitta.
Text & foto: Kirsten Bjerknes

Birgitta Höglund hoppas och tror att
fler vill satsa på småbruk. Här med
största bocken Billy Boy.

Bästa livet med barn och djur
– Det brukar bli mellan 50 och 70
lammlådor. Vi säljer allt privat och
det är inga problem med att bli av
med lådorna, säger Anders.
Men det handlar inte så mycket om
att tjäna pengar.
– Man kan väl säga att vi är
månskensbönder. Men kunde jag
välja mellan jobbet eller att vara
heltidsbonde skulle jag nog vilja vara
bonde, säger Anders,
Lisa instämmer. Att sitta i en
lägenhet och titta ut är inget hon vill.
– Att få vara ute och jobba och ha
barnen med sig är det bästa, säger
hon.
Att få vara ute med barnen Sally och
Alexander och alla djuren är det allra
bästa, tycker Lisa Olsson och Anders Tång.

Småbruk, småbarn och kontorsjobb. Anders Tång och Lisa Olsson
i Berge har fullt upp och lever
precis det liv de vill leva, bland får,
hästar, höns, hundar, kaniner och
getter.
– Jag tror det är väldigt bra för
barn att få växa upp i en sådan här
miljö, säger Lisa.
Varken Anders eller Lisa har vuxit
upp på ett jordbruk.
– Men jag har alltid varit
intresserad av djur. Vi hade hundar
och jag har ridit sedan jag var sex, sju
år, säger Lisa.
Hon är född i Skåne och Anders i
Trönö. Till vardags jobbar han som
energi- och klimatrådgivare på
Söderhamns kommuns bygg- och
miljökontor, som också är Lisas
arbetsplats.
– Jag jobbar med bygglovsärenden,
säger hon.
Men just nu är hon föräldraledig
och har Alexander, 8 månader,
sovandes i barnvagnen ute på bron.
Väl inbäddad i fårskinnsfällar såklart.
3,5-åriga Sally har precis kommit
hem från förskolan i Kungsgården.
Pigg och glad. Hon hämtar en kikare
och berättar att man kan kika i den.
En bit nedanför huset i Bergesbacken står två stora vackra hästar av
rasen Irish Cob. Pappa Liam och sonen Ginko. Och en mindre ponny,
som Sally kan rida på när hon blir lite
större. Men just nu är hönsen mer
intressanta och Sally vet redan hur
man matar dem.
I hagen intill går fåren, 25 till

antalet, och alla ska lamma nu i vår.
– Vi räknar med att få runt 50
lamm, säger Lisa.
Det kan bli lite snärjigt. Särskilt om
de får många flasklamm.
– Visst är det lite besvärligt, men
det är roligt ändå för barnen att få
knyta an till några lamm och hjälpa
till med att mata dem, säger Lisa.
Det är Lisas pappa som äger fåren.
– Han har ungefär lika många får
hemma i Vallsta. Så vi delar på dem,
kan man säga.
Betet hemma i Berge har än så
länge inte räckt till, så de har fraktat
fåren till tillfälliga beten under
sommarhalvåret. I höstas förbättrades
läget väsentligt då de köpte en mindre
fastighet med tillhörande mark
hemma i byn.
Två border collies finns på gården en yster unghund och en mer erfaren.
De kan valla får.
– De har en del kvar att lära och jag
tycker det är jättekul att jobba med
hundarna, säger Lisa.
I en annan hage går tre baggar och
fyra getter.
– Vi har getterna för att de är bra på
att röja sly, säger Lisa.
Rent ekonomiskt är det inte så
lönsamt att driva ett småbruk.
– Man kan säga att det vi får in på
fåren går till att hålla hästarna, säger
Lisa och hon är nöjd med det än så
länge.
Lammen går till slakt. Köttet
kommer tillbaka förpackat i lådor.
Tackor som slaktas blir korv och
skinnen skickas till garverier.
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Text & foto: Kirsten Bjerknes

Än så länge får Anders Tång bära
sonen Alexander ut till djuren. Men
snart så…

Sally, 3,5 år gillar att mata hönsen.

Lisa med Liam, en stor och stark
Irish Cob.

Rapport från Förädlingsmackapären
Gruppen som tar fram en LUP behöver allas hjälp
med att hitta vilka styrkor och svagheter Trönö har, och
vilka möjligheter och hot som finns. Här är några
exempel:
Styrkor
Gemenskap och engagemang. Här finns skola, affär,
många små lokala företag, fin idrottsanläggning, Gamla
kyrkan och Söderblomsgården. Bra läge och fin natur.
Svagheter
Ingen gång/cykelväg längs stora vägen. Vägen är väldigt
smal. Tung genomfartstrafik. Ingen bensinmack. Få hus
till salu, begränsad möjlighet att växa i invånarantal.
Möjligheter
Fler hyreslägenheter för äldre personer så yngre kan få
ta över husen och få inflyttning till byn. Utveckla
servicen i bygden. En samlingspunkt där både yngre och
äldre kan mötas.
Hot
Utflyttning. Skola och affär läggs ner. Om stora vägar
dras genom Trönö. Att arbetsviljan dör ut. Att folk inte
vill bo här. Politiska beslut eller ickebeslut.

Mackapären är ett verktyg och arbetssätt som hjälper
oss att förädla och formulera våra tankar i ord, och att
göra verkstad av våra idéer. Både trevligt och kul,
faktiskt!
Till exempel har en centrumgrupp bildats. De tänker
till kring hur vi ska få det snyggt och bra på ”byn”.
Några andra funderar kring hur vi ska ordna för de äldre
på bästa sätt, och några har börjat skriva en lokal
utvecklingsplan (LUP) som ska kunna användas i våra
egna och kommunala framtidsplaner.
Förädlingsmackapären ska också göra ett besök på
skolan, för att ta tillvara alla funderingar och idéer som
klass 3–6 har att komma med. Det ser vi särskilt fram
emot!
Alla som vill kan komma med när som helst, och
man kan tycka till kring det man själv är intresserad av.
Tiden och lusten avgör med vad och hur mycket!
Kontakta Trönöbygden eller följ oss på Facebook för
info om nästa träff.

Exemplen kommer från några som har tyckt till. Håller
du med? Kommer du på något mer? Skriv gärna en lapp
och lägg i Bystugans brevlåda, mejla Trönöbygden eller
gå in på http://sv.surveymonkey.com/r/DCXHJXX
för att skriva vad du tänker. Länken finns också på
Trönöbygdens Facebooksida.

Vi uDör alla typer av el, tele,
data och ﬁber samt servicejobb.
Vi har c:a 16 st montörer och två arbetsledare som gärna
kommer ut och , ar på jobb och lämnar förslag på hur det
ska uHöras samt pris.

gunnar@elia.x.se

elia.x.se

12

anders.holgersson@elia.x.se

VÄLKOMNA TILL FAMILJEDAG I RÖNNINGEN
RÖNNINGENS BYGDEGÅRD ÄR ÖPPEN
LÖRDAGEN DEN 2:a MARS KL 13:00 – 16:00

GÅ-BINGO
SERVERING
VÅFFLOR MED SYLT O GRÄDDE
KORV MED BRÖD

VÄLKOMNA
Bygdegården i Rönningen kan numera hyras året runt.
Bröllop, kusinträffar, födelsedagsfester,
barnkalas eller bara en byafest, you name it. Bara att boka!
Dock börjar medelåldern hos de aktiva i bygdeföreningens styrelsen bli oroande
hög och en föryngring borde inledas för att säkra framtiden. Vår bygdegård fyller
en viktig roll och har stor potential att vidareutvecklas till en naturlig samlingsplats
för hela Trönö. Vill du vara med på den resan? Är du kreativ, full av idéer och inte
rädd att kavla upp ärmarna de gånger det behövs? Hör av dig till mig!!
Peter Åkerlind, ordf
070 343 71 38

Grannsamverkan – tillsammans mot tjuvarna
Grannsamverkan startades för cirka ett år sedan i Trönö.
Bakgrunden är att vi kan idag inte vänta oss samma service vid
ett polisärende till exempel vid ett inbrott som tidigare. Vi måste
själva hålla koll på vår omgivning.
Därför har vi i Trönö anammat något som heter
Grannsamverkan. Det innebär att vi håller koll åt varandra, om
vi ser någon smyga omkring eller bilar som åker där de inte hör
hemma. Det är tänkt att i varje by ska finnas ombud, ett eller
flera, som tar emot eller lämnar information till boende i
närområdet. Byombuden har även kontakt mellan varandra för
att utbyta information. I Trönö är det gjort som så att det finns
ett ombud för hela Trönö som står i kontakt med polisen, och via
ombudet sker information åt båda hållen, det vill säga, info från
Polisen går från huvudombudet till byombuden och från dem
vidare ner till alla som bor i byn. All kontakt går via SMS och
ombudsmöten ibland.
Grannsamverkan finns över hela Sverige och
är ett samarbete mellan boende, polis, försäkringsbolag med flera. Läs mer på
www.samverkanmotbrott.se

Vi behöver fler byombud så ta kontakt med Bystugan, tisdagar
em och torsdagar fm, för mer info om du är intresserad. Det går
också bra att ringa eller mejla, 0270 42 77 62 alternativt
info@tronobygden.se
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Om ni vill resa miljövänligt,
säkert och bekvämt!

Kvalitetscer ﬁering

.

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.

Catering
smörgåstårtor, festplankor,
ostbrickor, matkorgar och
landgångar.

Manuell charkdisk
Vi skär, styckar och mal
e er dina önskemål.
Mejla eller ring in din lista.

Tidningar

0270 360 85

Öppe/der:

Vi gillar svenskt kö6
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.
Sedan ska man inte glömma den goda
smaken.

Hemkörning

Telefon:

Ombud för

E-post:

david.eriksson@nara.ica.se

Vardagar 9-19

Helger
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10-17

Apotek
Post
Systembolag
Svenska spel

Ett gammalt fotografi

För 100 år sedan: En vinterdag 1919 utanför Västergårn i Fly.
På hemmanet Västergårn i Fly hade svårigheterna
avlöst varandra de senaste åren. Den gamla släkten
som bott på gården i många släktled sedan början av
1500-talet hade av ekonomiska skäl tvingats gå
ifrån gården. Den såldes till de unga makarna
Söderman från Mo som flyttade till Trönö med
förhoppningar om en ljus framtid. Ett undantagskontrakt hade då skrivits om att den förre ägarens
föräldrar och utvecklingsstörde bror skulle få bo
kvar och få mat, logi och skötsel livet ut.
Fem år efter köpet låg den unge bonden Per
Söderman för döden i lungsot på Moheds
sanatorium med hustrun Hanna vakande vid sin
sida. När han dragit sin sista suck körde den
nyblivna änkan med hästen hem till Fly i Trönö i
januarinatten 1915. Hon hade tre små barn
därhemma och de gamla som behövde hennes
omsorger.
Men än var sorgerna inte slut. Året därpå i
januari, dog den yngste sonen i Engelska sjukan,
inte ens två år gammal. Två år senare satt Hanna
åter vid en dödsbädd på Söderhamns lasarett, där
den äldsta dottern vid sju års ålder dog i kramp.

Av familjen om fem personer var nu endast Hanna
och sonen Lars kvar. Hanna började dessutom få
starkt nedsatt syn som gjorde att hon hade svårt att
klara alla göromål i hemmet.
På fotografiet ser man att gården har fått elström
indraget, en revolutionerande nyhet. Hästarna var
viktiga för försörjningen och ofta med på
fotografier från den här tiden. Kanske var det en av
dessa hästar som Hanna körde hem med från
Moheds sanatorium? Hanna själv står längst till
höger med katten i famnen och till vänster om
henne står pigan Sara med en hund i famnen (hon
gifte sig senare Flyman). Männen är Jonas
Mickelsson, förre ägarens bror, samt enligt notering
på baksidan av fotografiet en man vid namn Fredin.
För de som vill veta fortsättningen om gården och
Hannas livsöde finns mera att läsa i boken om Fly.
Text: Birgit Lundgren
Foto: Privat
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”Kommer våren?” sa han.

Trönö hembygdsförening söker personal

ll Söderblomsgården

“Hur är den?”
“Det är solen
som skiner på regnet
och regnet som faller
på solskenet.”
Frances Hodgson Burnett

Sex ,mmars arbetspass med servering med mera.
Arbete i femdagars intervall, från midsommar ,ll mi en av augus,.
Du bör vara minst 18 år eller pensionär, seriös, pålitlig och
serviceinriktad. Gärna intresserad av kultur och historia. Timlön.
Birgit Lundgren tar emot ansökningar och ger
upplysningar om arbetsuppgi er och lön.

Tfn 0270-364 04, 076-795 5492

Allt inom byggplåt!
• Lägenhetsuthyrning • Fas ghetsskötsel
• Snöröjning
Söderhamn 0270 10071, 070 516 42 99
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Ombyggnationen på ICA

Kom och prata med oss på

Vad händer? Och - hur ska det bli?

Tekniska avdelningen
måndag den 11 mars kl. 15.00 - 16.00
på IOGT Enighet i Trönö.
Tekniska avdelningen förvaltar kommunens fasta
tillgångar i form av mark, skog, byggnader, gator,
parker, broar och offentlig belysning.
På plats är tekniska chefen, fastighetsförvaltare,
markförvaltare, gata/parkförvaltare, ingenjörer,
utredare, projektledare, handläggare med flera, för
att ta emot dina synpunkter och svara på frågor.
Vi bjuder på kaffe och fikabröd.

© Ulrika Eriksson

Butiken kommer att öppnas upp invändigt, så en del vinklar
och vrår försvinner. En cafédel med spelhörna ställs i ordning i
den äldsta delen, det vill säga där bland annat bröd, kaffe och
pasta finns idag. Och så byggs en kundtoalett.
Kruxet är att allt som ska göras behöver samordnas och
vara helt bestämt och förberett innan ombyggnationen drar
igång, den ska ju ske samtidigt som butiken har öppet som
vanligt! Det kan verka som att inget händer just nu, men bakom
kulisserna händer desto mer.
Dock finns en risk att ombyggnationen inte blir av före
sommaren eftersom det inte går att bygga om under högsäsong.
I så fall kommer den att ske direkt efter sommaren, så allt står
färdigt innan julruschen sätter igång.
L. Åkerlind
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Välkommen!
Ali Nefzi,
chef, Tekniska avdelningen

För dem som inte kan vara med den 11:e
men som vill framföra något till Tekniska,
blir det en träff den 6 mars kl. 19 på
IOGT. Då diskuterar vi och samlar in
synpunkter att skicka med dem som ska
vara med på mötet.

DET HÄNDER I TRÖNÖ
Löpande:

Gympa varje tisdag 15.30-16.30
skolans gymnastiksal, ledare Märta Olhem.

SPF-bingo på IP, varje tisdag kl. 10.30.
Fotocirkel med gamla Trönöbilder
Torsdagar ojämn vecka på Västergårn kl. 13.00.

MARS
Lö 2 mars

Familjedag i Rönningen
Rönningens bygdegård k. 13-16. Se annons sidan13.

On 6 mars

Barnens vasalopp på Trönö IP kl. 11-13.
Masstart kl. 11. Se annons sidan 19.

On 6 mars

En stund i stillhet, Trönö kyrka kl. 19.00.
Meditation, bön, dikt, sång och musik.

On 6 mars

Träff inför besöket från Tekniska avdelningen.
IOGT Enighet kl. 19.00, se sidan 17.

To 7 mars

Trönöminnen församlingshemmet kl. 13.00.
Torsdagar jämn vecka.

Må 11 mars

Tekniska avdelningen från kommunen till Trönö.
IOGT Enighet kl. 15-16, se mer info på sidan 17.

Må 11 mars

SPF Seniorernas månadsmöte,

Ti 12 mars

Kurs hjärt/lungräddning på barn

församlingshemmet kl. 10.30. Mer info om Klockarbo.
IOGT Enighet kl. 18.00-20.30. Se annons sidan 5.

To 14 mars

Kurs hjärt/lungräddning på vuxna
IOGT Enighet kl. 18.00-20.30. Se annons sidan 5.

Ti 19 mars

Kurs hjärt/lungräddning på vuxna
IOGT Enighet kl. 18.00-20.30. Se annons sidan 5.

To 21 mars

Kurs hjärt/lungräddning på barn

Telefon:

070-522 63 54

IOGT Enighet kl. 18.00-20.30. Se annons sidan 5.

On 27 mars

Kyrkkaffe Annorlunda i Norrala sockenstuga kl. 19.
Jäntorna och jag underhåller.

APRIL
On 3 april

Modevisning IOGT Enighet kl. 19.00.

bio

Pris med kaffe och smörgås 100 kr. Arr: SPF Seniorerna.

Sö 7 april

Erik Lihm berättar och underhåller Trönö kyrka kl. 11.00.
Tidigare basisten i Vikingarna om livet som dansbandsmusiker.

Fre 12 april

Äggsexa IOGT Enighet kl. 16.00.
Pris 150 kr. Arr: SPF Seniorerna.

Sö 28 april

ÅRSMÖTEN: Trönöföretagarna kl. 13, IOGT,
TEF kl. 15, IOGT samt hembygdsföreningen kl. 18, Västergårn.

MAJ
To 30 maj

Se aﬃschering utanför IOGT
Enighet och ICA Trönö, samt
på Trönö bios Facebooksida.

Gökotta vid Himmelsprinsens sten kl. 08.00.
Se annons sidan 20.

Vill du/ni ha med något i kalendariet?
Lämna uppgifterna till Trönöbygdens redaktion, helst via mejl
info@tronobygden.se men telefon och skrivna lappar går också bra.

Allra senast torsdag i vecka 6, 19, 32 respektive 45!

Trönös hjärtstartare
ﬁnns all d llgänglig
i e6 skåp vid aﬀären.

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
Mer om ALLIS:
• www.soderhamnsbygder.se
www.soderhamnsbygder.se

• www.allis.nu

www.allis.nu

_______________________________________________________________________

ALLIS arrangerar för ALLA

Anmäl dig gärna inne i bu,ken
,ll kurs i hjärt-lungräddning!
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För medlemmar i Trönöbygden ek för:

Lämna glödlampor
och lysrör ll Bystugan
under ordinarie öppeLder.
Vi transporterar vidare ,ll Långtå.
OBS! Lysrör i sin
förpackning.

Anmälan ,ll Birgit Wiklund,
0703302045, gärna via sms
med namn och födelseår.

Kom ihåg gymmet!
Bokas via
Ica Trönö
0270 360 85

Masstart kl. 11.

Familjekort medlemmar:
400 kr/år
Familjekort ej medlemmar:
600 kr/år

Onsdag 6 mars 2019 kl. 11:00–13:00
på Trönö IP.

Däre er bjuder ICA Trönö
alla deltagare på korv med
bröd och sa .
Medalj ,ll alla!

Välkomna!
Arr: Skidspår i Trönö

BUTIKER
Bröksmyravägen 13, 0270 42 65 35
Brädgårdsgatan 23, 0270 20 22 00

Vi har ett stort utbud av

VITVAROR

och

HEMELEKTRONIK
Välkommen till vår butik

Tomas Persson

19

Ante Persson

Urban Sundqvist

Retur ll
Trönöbygden ek. för.
Lertagsvägen 1
826 95 Trönödal

Hjälp a6 ta ner träd
på din tomt?
Vi ﬁxar nedtagning och
bortkörning.

Försäljning och service
inom skog & trädgård

Vi uDör även:
• manuell snösko ning
av tak och gårdsplaner
• grus– och sandsopning
• häck– och gräsklippning
• grästrimning

SNÖSLUNGOR med mera
0270-700 45
www.jjmaskinservice.se

Glöm inte

RUT!

Se hela kalendariet på www.norrala-trono.se
(Ny hemsida kommer a publiceras på www.svenskakyrkan.se/norrala-trono)

Vi ﬁnns på Facebook: Svenska kyrkan Norrala-Trönö
Lördag 2 mars kl. 18.00

Lördag 13 april kl. 18.00

Mässa i Trönö kyrka.

Mässa i Trönö kyrka.

Onsdag 6 mars kl. 19.00

Långfredag 19 april kl. 14.00

En stund i s+llhet, Trönö kyrka.
Medita,on, bön, dikt, sång och musik.
Vi avslutar med ﬁka och samtal.

Söndag 10 mars kl. 11.00

Gudstjänst i Trönö kyrka
med sång av kyrkokören.

Påskdagen 21 april kl. 11.00
Gudstjänst i Norrala kyrka. Kyrkokören.

Gudstjänst i Trönö kyrka, Anders Persson.

Tisdag 30 april, kl. 18.00

Söndag 24 mars kl. 11.00

Valborgsﬁrande i Trönö kyrka. Kyrkokören.
Varmkorv i atriet i samarbete med SPF.

Gudstjänst i Trönö kyrka
med Johnny Wiktorsson.

Onsdag 27 mars kl. 19.00
Kyrkkaﬀe Annorlunda Sockenstugan Norrala
Jäntorna och jag, ﬁka, lo erier.

Lördag 30 mars kl. 18.00
Mässa i Trönö kyrka.

Onsdag 3 april kl. 19.00
En stund i s+llhet, Trönö kyrka, se 6 mars.

Söndag 7 april kl. 11.00
Gudstjänst i Trönö kyrka med Erik Lihm.

Lördag 11 maj kl. 18.00
Mässa i Trönö kyrka

Söndag 19 maj kl. 11.00
Gudstjänst i Trönö kyrka.

Söndag 26 maj kl. 11.00
Gudstjänst i Trönö kyrka.

(Karl Fredrik Forsman 1891)

Torsdag 30 maj, Kris Himmelsfärdsdag
Kl. 08.00: Göko a vid Himmelsprinsens sten,
sång och musik med Garpebos.
Kl. 11.00: Gudstjänst i Norrala kyrka,
kyrkokören sjunger.
Kl. 14.00: SPF:s kyrksöndag i Trönö kyrka.

Nu kan du swisha en gåva ,ll församlingens arbete, nr. 123 654 88 53. Märk med ”gåva”. Tack!
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Kontakt:
Församlingsexpedi,onen: 0270 300 95
norrala.pastorat@svenskakyrkan.se

