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De finska
krigsbarnen

Foto: Helena Näslund

Eleverna i Trönö skola har haft gäster. Representanter från både politiken och
Förädlingsmackapären har varit och hälsat på i klasserna 3-6. Eleverna har förstås
fått en massa information och inspiration, men inte minst fått möjlighet att
framföra vad de själva tycker och tänker. Och förstås, ställa frågor.
Barnens idéer om hur Trönö Centrum kan utvecklas flödade, med allt från
övergångsställe till glasskiosk.
Sidorna 14 – 15

Visor som berör

Finland deltog i andra världskriget efter
att ha blivit angripna av Sovjetunionen
hösten 1939. För att skydda de yngre
från den svält och nöd som följde i
stridernas spår, valde många familjer
att sända sina barn till Sverige, där de
fick plats i fosterfamiljer. Mer än
70 000 barn kom, varav minst sju
hamnade i Trönö. En av dem, Raija
Holopainen, berättar själv om den tiden.
Sidorna 6 – 8

Två boksläpp
Trönö hembygdsförening kommer i år ut
med inte bara en, utan två nya skrifter.
Först kommer en liten bok, eller ett
häfte, om Sothåls-Lars, möbelsnickaren
från Sterte som kallades för helgon. Och
någon vecka senare är det dags för
byaboken om Rappsta, som släpps vid
en traktorfärd runt hela byn.

Sidorna 8 och 9
För Christina Nyström är musiken näring och
glädje. Det kommer bland annat till uttryck i ett
nyligen utgivet nothäfte, med hennes egna tonsatta
dikter. Och liksom i hennes måleri, är ord och Så kallades Jonas Söderblom, pappa till
klanger fyllda av färg!
Nathan. Han gick nämligen ofta utan
skor mellan byarna när han var ute och
Sidan 13
besökte sina församlingsbor. Se
sommarspelet om familjen Söderblom i
gamla kyrkan, i början av augusti!

Barfotaprästen

Landsbygdens

egen dag
Landsbygdsdagen är ett årligen återkommande evenemang som arrangeras
på olika håll i kommunen. I år är det
Trönös tur att stå för värdskapet. Det
blir en dag fylld av aktiviteter, föredrag
och roligheter.
Sidorna 4 och 12

Kattloppis
för hjälp åt kissar
Nej, man fyndar inte katter. Däremot
hjälper man, genom att fynda andra
saker på loppiset, hemlösa katter att få
ett bättre liv. Det är Djurskyddet Skygga
Katten som öppnat dörren till sitt loppis
i gamla verkstadsbyggnaden mittemot
Sven-Petters.
Sidan 5

Sidan 17

Smått och gott
Nytt från Rönningen

sidan 5

Sommarkonserter

sidan 10

Grannsamverkan

sidan 16

Läckra recept

sidan 19

Ett gammalt foto berättar

sidan 21

Kalendarium

sidan 22

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:

Återfallsordfö ...

Ja, så sitter jag åter på ordförandestolen för Trönöbygden ekonomisk förening.
Tanken när jag slutade för drygt ett år sedan var att släppa lite ansvar och ”bara”
sitta med i styrelsen, men omständigheterna och rekryteringsproblem för
förtroendevalda gjorde att jag kröp till korset igen.
Man kan naturligtvis också se positivt på saken, att förtroendet trots allt finns
kvar efter förra mandatperioden.
För övrigt så kommer jag naturligtvis att jobba på dom frågor jag och övriga
styrelsen drivit hela tiden; brandvärnet, gång- och cykelbanor, bostadsfrågan i
Trönö, vägen västerut och naturligtvis skolan och affären med mera.
Så har Grannsamverkan kommit igång, vilket helt enkelt innebär att vi har startat en
speciell sms-kedja där alla medverkande håller ögonen öppna när det gäller
mystiska eller andra avvikande fordon eller människor, och meddelar alla övriga i
kedjan om vad som händer.
Nätverket har på senare tid visat sig vara väldigt effektivt då det har förekommit
en del misstänkt verksamhet som alla i kedjan då fått ta del av i realtid. Vi är redan
ganska många medlemmar i ”sms-kedjan” men ju fler vi är desto effektivare blir
den naturligtvis. Eftersom det är ganska skönt att vara informerad och inte är
speciellt betungande så tycker jag att många fler ska gå med, för ju fler som
observerar och informerar, desto effektivare blir vår grannsamverkan.
Läs mer om Grannsamverkan på sidan 16.
Mats Andersson
ordförande TEF

utges av Trönöbygden
ekonomisk förening
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Tryck

Medlem i Trönöbygden?
Med detta nummer följer en påminnelse till dig som är medlem men inte betalat
årets avgift. Om du inte längre vill vara medlem behöver du meddela det så vi
kan betala tillbaks insatsen på 50 kr, eller skänka summan till Trönö brandvärn.
Det underlättar också för oss att slippa onödig administration.

BOK & TRYCK, Bollnäs
0278 66 87 60
info@bok-tryck.se

Bystugans öppe/der
Kontor och bibliotek:

Årsavgifterna går först och främst till brandvärnet. De gör en fantastisk insats
och har en viktig lokalkännedom. Förutom det går avgiften bland annat till att
vi kan verka för skolan och stötta butiken. Vi har också hand om gymmet,
tisdagsgruppen, grannsamverkan, med mera.

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. Tjänster via Trönöbygden ekonomisk
Den delas ut -ll alla hushåll i Trönö och -ll andra förening (priser inkl moms):
medlemmar. Tidningen ﬁnns på biblioteket och i andra
Kopiering
oﬀentliga lokaler i Söderhamn.
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 15:e i respek-ve månad.
1,90 kr/st dubbelsidiga
Annonspriser
It-tjänster: 20 kr/halv-mme
1/2 sida:
910 kr färg, 760 kr sv/v
Skrivhjälp
1/4 sida:
620 kr färg, 570 kr sv/v
1/6 sida:
350 kr färg, 265 kr sv/v
Grovtvä6 (ma or, överkast med mera):
Radannonser: Köpa/byta/sälja m m: 20 kr
200 kr/maskin. Kontakta Astrid Wadsten,
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

Landsbygdsdagen den 17 augusti
Landsbygdsdagen är ett årligen återkommande
evenemang som cirkulerar i Söderhamns kommun, med
start i Bergvik 2017. År 2018 arrangerades dagen i
Holmsveden och 2019 har turen kommit till Trönö. Här
är vi 14 föreningar som planerar och står för aktiviteter
och mat! Medfinansiärer är Söderhamns kommun,
Sparbanksstiftelsen och Allis.
Vi hoppas att dagen kommer öka kunskapen om
landsbygdens villkor och utveckling hos både
beslutsfattare och allmänhet, samtidigt som vi visar upp
Trönö och har roligt själva!
Invigningen blir redan kvällen innan, den 16 augusti
kl. 18:30 i Trönö kyrka. Då hälsar kommunalrådet
John-Erik Jansson och arrangörerna välkommen.
Därefter blir det sång av Marie Sundberg, Trönö
manskör med flera.
Den 17 augusti kl. 11-18 händer massor. Särskilt
glada är vi att Erik Ehn tackat ja till att föreläsa om sin
”resa” från liten trönögrabb till stor dramatenskådespelare. Vi är också glada att Erik Westholm,
bland annat professor emeritus på SLU, kommer till oss.
Hans forskning handlar om landsbygdens framtid,
ofta i ljuset av de globala miljöutmaningarna. Några
intressanta landsbygdsutvecklare från Hälsingland
kommer också att föreläsa med lite olika tema.
Ett utställarområde kommer att finnas för bland
annat studieförbunden, olika projekt på Söderhamns
kommun, intresseorganisationer med flera. Hör av dig
om din organisation vill vara med här!
Det blir öppet hus på vävstugan, brandstationen och i
kyrkan, en konstutställning på Västergården, flera
föreningar har prova-på, roliga saker händer längs
Åstigen, med mera. Det blir också en skaparverkstad
med Thamine Mossavion och Mats Sonnesjö på före
detta Trönögården. Dagen avslutas med en konsert med
Monica Törnell i Trönö Kyrka.
Fullständigt program kommer längre fram, till dess
kan du läsa mer om Landsbygdsdagen i Trönö på
Facebook. Se även sidan 12 i denna tidning.

Återkonster är en skaparverkstad där deltagarna får
skapa av material som anses som skräp och skrot.
Överblivna ting som förlorat sitt värde ges här ny form
och blir något nytt och värdefullt. I alla tider har det
varit en naturlig del i samhällen att material och ting får
nya funktioner, men idag finns inte alltid denna typ av
omtanke. Vi hoppas att denna workshop öppnar upp nya
sätt att se på sin omgivning.
Det kommer att finnas ett smörgårdsbord av material
som klassats som skräp och skrot. Men vi behöver mer
sånt! Hjälp oss samla in, lämna gärna vid garaget vid
före detta Trönögården, eller ta med sånt du vill använda
till självaste dagen (inga illaluktande sopor tack!).
Vi handleder, stöttar och hjälper alla under dagen för
att var och en ska kunna hitta sitt eget uttryck. Vi har
verktyg, arbetsbord och hjälp av Drömverkstan. Och vi
hjälper såklart till med de svåraste momenten och med
maskiner.
Det blir en grupp för barn och ungdomar som
föranmält sig. Då ingår mat, och den som vill kommer
få ställa ut sina alster, bland annat på Länsmuseet. Tänk
på att ha oömma kläder på dig. Och om du är yngre kan
du behöva ha med någon äldre som kan hjälpa dig.
Det blir också drop in för alla åldrar, utan
föranmälan. Då ingår inte mat.
Skaparverkstaden pågår lördag den 17 augusti
kl. 10:00 tills vi är klara eller det blir mörkt.
Workshopledare blir Thamine Mossavion och Mats
Sonnesjö, och vi håller till på före detta Trönögården.
Föranmälan görs via mejl eller telefon till Lena
Åkerlind, Trönöbygden, tfn: 070-3508066.
E-post: info@tronobygden.se

Lena Åkerlind

Har du rabarber a6 skänka?
Trönö hembygdsförening samlar även i år in rabarber på Söderblomsgården under
hembygdsdagen, den 16 juni kl. 11-15.
Vi tar gärna emot rabarber som blivit över i trädgårdarna. Av rabarbern kokar vi
marmelad, chutney och sa , som sedan serveras -llsammans med Trönömackan på
Söderblomsgårdens sommarcafé. En burk chutney, en burk marmelad och en ﬂaska
sa lo as ut -ll en av dem som skänkt rabarber.
Kan du inte ta med dig rabarbern -ll Söderblomsgården under hembygdsdagen?
Ring, så kommer vi och hämtar!

Birgit Lundgren, In 076-795 54 92, Lena Åkerlind, In 070-350 80 66
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RÖNNINGENS BYGDEFÖRENING
Hej, alla medlemmar i bygdeföreningen och alla ni, som ännu inte hunnit betala in
medlemsavgiften på vårt bankgiro 870-4975. Därigenom bidrar ni till att bevara den gamla
IOGT-lokalen numera bygdegården i Rönningen. Bygdegården, som kan hyras
året runt till bröllop, kusinträffar, födelsedagsfester, barnkalas eller bara byafester.
Föreningen rivstartade i år med välbesökt familjedag den 2:a mars.
Gå-Bingo i vintermiljö. Fikaservering med våfflor och korv m.m.
Traditionsenligt årsmöte den 5:e maj, då alla deltagare bjöds på
väldigt god pytt i panna samt kaffe och kaka.
Den 18:e maj hade vi återbruk/loppis/bytardag med fikaservering och varm korv.
”Kalle Frids spelmansstämma” den 25:e maj, hoppas vi skall bli en tradition. Med framträdanden
och buskspel i och omkring vår fina lokal, tror vi förutsättningarna finns. Även då servering med
hamburgare, varm korv, smörgåsar m.m. och gratis entré.

Sen kommer sommarens höjdpunkt som vanligt

GÅ-BINGO alla söndagar i juli mellan kl 17:00 – 19:00.
Kolbullar, hamburgare, lotterier, fika och mycket, mycket gemenskap!

VÄLKOMNA!!
Peter Åkerlind, ordf

Vid
köp DITT
av
BESTÄLL
minst
3 pallar:
KOMMANDE
VINTERBEHOV
FrakBri6

UNDER AUGUSTI!
samt
räntefri kredit
i 4 månader.
DÅ KOMMER
DET ATT VARA

LÄGST PRIS!
Spara denna annons!

VÄRME & MILJÖ AB
070 334 43 61 eller skogslidens@hotmail.com
5

Från kriget till Trönö – om de finska barnen
Under åren för andra världskriget, 1939 – 1945, kom
många barn till Sverige från grannlandet Finland, som
deltog i kriget. Risken för att hamna i stridsområden och
den påtagliga bristen på mat gjorde att många finska
föräldrar valde att skicka sina barn ensamma till Sverige,
de flesta med båt eller med järnväg via Haparanda.
Ungefär 70 000 barn kom på så sätt till Sverige, varav
cirka 5000 senare adopterades av sina svenska familjer
och blev kvar. De flesta återvände dock till sin finska
familj efter några år i Sverige.
Det var med de bästa föresatser som barnen
skickades och togs emot i Sverige. Ingen ersättning
utgick till mottagarfamiljerna i Sverige, det var en
önskan från hjärtat om att hjälpa utsatta barn. Men
svårigheter visade sig ganska snart, när barnen bytt
språket från finska till svenska och fäst sig vid sin
svenska familj, men plötsligt skulle bryta upp och
återvända till Finland. Många tårar fälldes då på båda
sidor om Östersjön.
Till Trönö kom minst sju barn från Finland under de
här åren. De flesta kom till familjer utan, eller med få,
egna barn. De första som kom var systrarna Else-Mai
och Eine Touminen, som kom till Anna och Ante Landin
i Trönbyn från Tammerfors redan 1939. Rut Landin
minns lapparna som hängde om halsen när de kom. Eine
var sju år och fick genast börja i första klass på
Långbroskolan med Emelie Örbom som lärare. Rut som
skulle börja året därpå, fick efter önskemål från
lärarinnan börja ett år tidigare för att med gester och
kroppsspråk vara tolk åt Eine, som snabbt lärde sig
svenska.
Stig Nilsson vid Storsjön berättar att hans äldre
bröder var mycket imponerade av att Else-Mai och Eine
var så duktiga att simma. Flickorna simmade över hela
Storsjön medan Ante Landin rodde sin eka ett stycke
från simmarna för att vara säker på att inget skulle
inträffa.

Till Landins i Trönbyn kom två finska flickor. Här en
vinterbild med Anna Landin, Else-Mai Tuominen från
Finland, Aina Svensson och Alma Landin samt sittande Eine
Tuominen och Rut Landin med hund.

Till förvaltare Olssons i Sterte kom under en period
Maija-Liisa, som var kusin med flickorna hos Landins.
Hon kom senare till annan familj, något oklart vart.
Hos Marta och Lars Thyrén i Norrgårn i Gynberg
bodde under en tid en finsk flicka som hette Eila.
Till Cecilia Sköld på Västergårn i Rappsta kom från
det svårt krigshärjade finska Österbotten Esa Koivumaa,
född 1937. Han tog så småningom namnet Sköld och
blev kvar i Trönö och Söderhamnstrakten resten av sitt
liv.

Esa Koivumaa, som senare tog namnet Sköld .

Två syskon, Raija och Ritva Holopainen kom till olika
familjer, Raija till Höglunds i Rappsta och Ritva till
Erikssons i Hamre. På nästa sida kommer en del av
Raijas berättelse och några fotografier, resten kommer i
boken om Rappsta.
Birgit Lundgren

Marta Thyrén på Norrgårn i Gynberg med flickan Eila
som var där en tid.
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Raijas minnen från resan till Sverige
Till Höglunds i Rappsta kom 1944 från Finland den 6-åriga Raija Holopainen Hennes 11-åriga syster Ritva
kom samtidigt till Jonas och Marta Eriksson i Hamre. Raija har vid 80 års ålder skrivit ner sina minnen från Trönö.

V

En dag tog vi farväl av mamma och for med tåg till
svenska gränsen. Mamma stod på perrongen utanför
tågfönstret och jag undrade varför hon grät. Jag tyckte
det var så spännande att åka tåg för det hade jag aldrig
varit med om förut, så jag var ivrig att komma iväg. Det
var så att vi hade matsäck med oss, vad det nu kunde
vara, så jag ville börja äta av den. När vi kom till
svenska gränsen byttes tåget till ett svenskt tåg. Beväringspojkar bar oss små till det tåget. Jag blev så generad
när främmande bar mig kommer jag så väl ihåg. När vi
var i det svenska tåget fick vi goda smörgåsar av tanter
som tog hand om oss.
Så kom vi till Söderhamn. Av det minns jag inte annat än att den första natten vi var där fick jag öronvärk
och grät. En sköterska tog mig till sjukhus (tror jag det
var). På morgonen när min syster Ritva vaknade blev
hon rädd när hon såg att min bädd var tom. Hon hade
lovat mamma att ta hand om mig och se till att vi inte
skulle bli skilda åt och komma långt ifrån varandra.
Snart kom en sköterska och Ritva till mig.
En dag tog en sköterska oss till ett rum där det satt
två främmande tanter och en farbror. […]

år resa till Sverige, alltså Ritvas och min, började
från Uleåborg i augusti 1944. Två månader tidigare
hade vi kommit dit, eftersom vår mammas arbetsplats
hade evakuerats dit sen ryska armén kom för nära dåtida
gränsen till vår hemstad sen de erövrat Viborg. Vår
mamma (äiti på finska), var sömmerska som lagade soldaternas kläder för försvaret, så hon var tvungen att flytttas längre från gränsen. En väldigt kall midsommarafton
1944, började färden med pråm vattenvägen till Uleåborg. Det var en last med symaskiner, kvinnor och barn.
Vi låg nere på lastrummets golv alla mammor, barn,
packningar och symaskiner.
I Uleåborg bodde vi alla på en skola. Det var svårt att
få mat och ingenting fanns att köpa i affärerna. En gång
berättas det, när mamma fått tag på mjöl satt jag och åt
det när hon kom hem från arbetet. Mamma och vår
pappa hade kommit överens om att skicka oss till Sverige där vi nog skulle få tillräckligt med mat. Vår pappa
låg på arméns sjukhus i Lahti stad, han var allvarligt
hjärtsjuk. Våra två äldre systrar blev kvar i vår hemstad
för dom hade fått arbete där. Dom var bara 16 och 14 år
då.

Läs hela Raijas berättelse i boken om Rappsta, som
kommer ut i sommar!

Pelle och Klara Höglund, Ritva och Raija Holopainen
samt Jonas Eriksson på Östergårn i Hamre.

Marta Eriksson i gröngräset i Hamre med Ritva och Raija.
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En gammal kvinna, moster Kalla på tomtåkern,
med Ritva och Raija.

1952 års konfirmander i Trönö, där två av de finska barnen finns med

Första raden: Laila Nord (Pettersson), prästen Bengt Enström Inger Axling (Norrman), Irene Persson (Svedin).
Andra raden: Gunnel Widahl Björklund, Elvy Hallin (Paby), Berit Boström (Johansson), Elida Bergman. Tredje raden: Yngve
Andersson, Lars-Erik Larsson, Gunny Svensson (Hansson), Siv Törnell (Wiman), Raija Holopainen, Birgit Gunnarsson, Berndt
Trönnblom, Börje Ring, Lars Göran Larsson. Fjärde raden: Östen Svensson, Sune Bertilsson, Tore Jakobsson, Sören Eriksson,
Sören Hedberg, Bo Jonsson, Esa Koivumaa (Sköld), Sven Olof Norén, Rolf Bergman

Berättelsen om Sothåls-Lars
”Trönöhelgonet”
Släpps under hembygdsdagen den 16 juni
på Söderblomsgården.
(Se annons sidan 10.)

Hört på byn

Vinterminne

Äldre Trönöbo reflekterar:
– Förr hade man 4:50
per dag för
arbetet i
skogen, och nu kostar det
5 kr att pinka på E-Center.

Bröderna som hade termometern på
uthusväggen
satt inne och filosoferade
en osedvanligt kall kväll.
Den ene sa:
– Ska vi gå ut å titta på
gradene, eller
ska vi låta dä
va som dä ä?

SKOGSÄGARMÄSSAN 2019
En blandad mix av trevliga & intressanta
medutställare medverkar tillsammans med
oss på SILJAN SKOG.
Fjolårets skogsägarmässa blev en succé med
sammanlagt över 3000 besökare!
I år arrangeras mässan bland annat i Trönö,
torsdagen den 5 september på IP.
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Torsdag 4 juli
med samling vid bystugan kl. 18.00
för avfärd med traktor.

Släpp av boken om Rappsta.
Hembygdsföreningen

Sommarfest på Trönö IP
Onsdag 17 juli kl. 14.00

Söderblomsgården

Lunkan underhåller!
Korv och kaﬀe serveras -ll priset 50 kr.
Traktortaxi från bystugan kl. 13.40.

med servering av Trönömacka,
våﬄor och kaﬀebröd
är öppen

TraktoruBlykt ll Norrbodarna

24/6 - 11/8 kl. 11-17

Måndag 12 augus kl. 13.00
Tipsrunda och vallens historia.
Kaﬀe med bröd - pris 30 kr.
Samling vid bystugan kl. 13.00.

S:t Olavsleden genom Trönö
invigs 27-28 juni.
Mera info kommer senare.
Du kan följa invigningsru en på
h!ps://stolavwaterway.com/handelsekalender/
(Datumen för Trönö står inte med där.)
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Hembygdsdag
den 16 juni 2017
Gudstjänst i gamla kyrkan kl. 11.00, däre er
kaﬀe med hembakt på Söderblomsgården.
Försäljning av tunnbröd från vår egen bagarstuga.
Kyrkokören samt Frid & Gnid medverkar.
Om Trönö sky eförenings historia.
Arr: Trönö hembygdsförening, Studieförbundet Vuxenskolan

Pilgrimsvandring
den 16 juni
från Änga Nybo i Arbrå -ll Körsåsen.
Samling för samåkning vid
Trönögården kl. 05:00.

Info och anmälan, ring Birgit In 076-795 5492

Sommarmusik i våra kyrkor
Vårkonsert med Söderhamns
Musikkår under ledning av Mats Siggstedt.

Klockrena sånger
17:e juli kl 18.30 i Trönö kyrka
Jennifer Larsson, sång och piano,
Ewa Monikander, klockor och sång.
Efteråt serveras fika i församlingshemmet.

29:e maj kl 18.30 i Norrala kyrka
Kulturskolans blåsorkester RAKETERNA
medverkar också.
Efteråt serveras fika i Sockenstugan.

Foto: Privat

En värld full av liv
24:e juli kl 18.30 i Norrala kyrka
Siri Jernkrok och Tobias Rehnman framför musik från
filmens värld.
Efteråt serveras fika i Sockenstugan.

Vår/sommarkonsert
5:e juni kl 18.30 i Trönö kyrka
Norrala-Trönö kyrkokör sjunger tillsammans med
musiker, under ledning av Ewa Monikander.
Det blir även lite allsång, samt en andakt.
Efteråt serveras fika i församlingshemmet.

Musik i sommarkväll
7:e augusti kl 18.30 i Norrala kyrka
Foto: Kalle Frid
Zandra och Emil Ernebro, sång och gitarr, tar oss med
på en musikalisk resa i olika stilar, som blues, jazz,
country och pop.
Efteråt serveras fika i Sockenstugan.

Pianoafton med spökeri
26:e juni kl 18.30 Trönö kyrka
Bengt Andersson spelar piano.
Denna konsert ingår i Musica Vivas musik- och
hantverksvecka Mellan skogar, berg och dalar.
Efteråt serveras fika i församlingshemmet.

Orgelmusik i sommarkvällen
10:e juli kl 18.30 i Norrala kyrka
Per-Ove Larsson, årets Sankta Cecilia-stipendiat,
bjuder på orgelmusik.
Efteråt serveras fika i Sockenstugan.
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Att få komma hem

Text & foto:
Marie Sundberg

och få sin egen människa att spinna hos
De är många. Och de blir väldigt lätt fler. De övergivna
katterna. De bortsprungna, de som har fötts vilda.
Katten är vårt vanligaste sällskapsdjur, men det lär
också finnas över 100 000 hemlösa katter i Sverige. Det
är dem som Djurskyddet Skygga katten ägnar sig åt att
försöka hjälpa.
Jag tar en promenad till ”kattloppis” och träffar
Lisbeth Trempenau från Trönö, en av eldsjälarna i
föreningen. Butiken ligger på baksidan av före detta
Thyrs respektive Bäckius’ verkstad, mittemot Sven
Pettersgården. Man kliver av bussen precis utanför,
hållplats Sven-Petters. Kommer man i egen bil finns det
gott om parkeringsyta. En ”gatupratare” vid vägkanten
visar vart jag ska gå.
Skygga katten startades redan 2014, men loppiset har
funnits här sedan första advent i fjol.
– I början åkte vi ut på andra loppisar och stod med
bord, berättar Lisbeth. Men då kunde vi inte ha så
mycket saker med, bara det som fick plats.
Loppisverksamheten är en viktig del i finansieringen
av djurskyddet. Allt arbete är helt ideellt, men annat
kostar. Varje katt blir undersökt av veterinär, vaccineras,
chipmärks och försäkras, och när den blir tillräckligt
gammal kastreras den. Föreningen står för kostnaderna,
vilka överstiger den tusenlapp det kostar att köpa en katt.
– På våren får vi ofta in dräktiga honor eller
kattmammor med nyfödda ungar, som hittats ute
någonstans. I fjol tog vi hand om 138 katter, och året
innan var det fler, säger Lisbeth.
Hon tycker det är bra att Djurskyddslagen skärpts,
men skulle önska att den blev ännu tydligare.
– Till exempel krav på chipmärkning av katter, då
skulle det inte gå att svära sig fri från ansvar som
kattägare om ens katt hittas övergiven utan att man har
anmält den som försvunnen.

Foto: Marcus Lindberg

Lisbeth Trempenau hälsar välkommen in i loppisbutiken,
där det finns kläder och prylar av alla de slag.

Lisbeth hoppas på många besök i butiken, och att många
lämnar in saker till försäljning. Varje krona går till hjälp
åt katterna. Tisdags- och lördagseftermiddagar är det
öppet, så titta in när du är ute på loppisrunda!
Mer info: http://www.skyggakatten.se
https://www.facebook.com/Catfootskyggcat

•
•
•
•
•
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Har funnits i fem år, och arbetar ideellt
med att ta hand om och finna hem för
katter som behöver det.
Är medlem i Djurskyddet Sverige och
arbetar enligt Djurskyddslagen § 4.
Placerar katter i jourhem i väntan på
permanent hem.
Alla katter undersöks av veterinär,
vaccineras, chipmärks och försäkras före
placering.
Har inga kommunala eller statliga bidrag.
Är beroende av gåvor och volontärarbete
samt intäkter från loppis.
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Att måla toner och sjunga ord

Text & foto:
Marie Sundberg

Jag bläddrar, nynnar melodier, spelar lite på min
keyboard, och slås av hur enkla och lättsjungna visorna
är, men hur Christina har färgat ackorden så att det blir
en harmonisk rikedom.
– Jag tycker om att variera. Och basgångar är viktiga!
Texterna är nära och vardagliga men med ett
reflekterande djup. Allt från att vara en latis som vill
sitta i solstolen, till att det finns en kärlek som håller
världen. En del av dem är som psalmer.
– Ja, instämmer Christina, det skulle de kunna vara.
Illustrationerna i häftet är foton av Christinas egna
konstverk. Om bilden på framsidan berättar hon att den
kom till väldigt fort, under en period då både hennes mor
och hennes make låg på sjukhus, och Christina hade
tonårsbarn hemma att ha ansvar för.
– Jag har inget tålamod, så jag jobbar alltid snabbt.
Den där gången kom jag hem och hann inte ens få av
mig jackan innan jag satt där och målade. En stund
senare var det klart.
Resultatet blev akvarellen ”Inåtvänt leende
vegetarian – snäll giraff ” i blått, gult och grönt.
– Färgerna måste brytas mot varann och harmoniera.
Det ena lyfter fram det andra, berättar Christina.
Hon är också något så ovanligt som ikonmålare.
Ikoner skapas med en mycket gammal, väldigt speciell
teknik, som Christina studerat för fader Robèrt de
Calüwé, en holländsk präst och konstnär, verksam i
Finland.
Christinas ikoner finns på flera ställen, bland annat i
Trönö kyrka. En triptyk hänger som altartavla i
Vågbrokyrkan.

Med Trönö kyrka tryggt bakom ryggen, kyrkan där Christina
många gånger har framträtt med dikter, sång och musik,
och där maken Ture var kantor i många år. Och där hon
själv numera är en av kyrkvärdarna.

Vishäftet avslutas med ”Trönömarschen”, som i enlighet
med Christinas skapartempo kom till i rasande fart. Det
var så att Trönö och Norrala hade en vänskaplig
byakamp, och sista uppgiften var att komponera en låt.
Detta meddelades en dag i förväg! Christina gick hem
och satte igång, och redan efter en timme var hon
tillbaka med Trönömarschen! En sång om att varifrån du
än kommer, är det till Trönö vägen bär, […] och du
känner det var hit, just hit du skulle gå!

Färg!
Om jag ska beskriva Christina Nyström med ett enda
ord får det bli detta; färg!
Inte bara det färgstarka i hennes uppenbarelse när
man möter henne, med det rödflammande håret som
krona. Och inte bara i hennes målningar, som lyser av
färger. Christina målar också med ord och toner, och har
under våren gett ut ett häfte med egna tonsatta dikter. De
har kommit till under loppet av många år, men att
publicera dem har inte varit självklart.
– Det var hemligt länge, säger hon om diktandet.
Hon och hennes man Ture bodde länge i Berge. Ture
tjänstgjorde som kyrkomusiker i Trönö och Norrala och
ledde även många körer runtom i kommunen, medan
Christina jobbade som musiklärare i Söderhamn.
Musiken förenade dem, och de framträdde ofta
tillsammans.
Men Ture blev sjuk och lämnade jordelivet för några
år sedan, och Christina fick fortsätta sjunga och spela
ensam. Många uppskattade hennes sånger, och hon fick
från olika håll höra att hon borde ge ut visorna på något
sätt.
Och nu finns ”Christinas visor”, ett vackert häfte med
sexton visor i notskrift med ackordanalyser och i vissa
fall ackompanjemang.

”Christinas visor” kan köpas via Norrala Trönö församling
eller av Christina själv.
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Förädlingsmackapären: Så här tycker eleverna
Trafiksituationen kom också upp. Ett övergångsställe
mellan skolan och ICA/kyrkan vill många ha. Gärna en
fartkamera och bättre väg också.
Alla idéer och förslag finns sparade. Och här finns
mycket att ta vara på och jobba vidare med för den som
vill. En del saker är svårare att göra som privatperson
eller förening, där är det till exempel skolan, kommunen
eller Trafikverket som bestämmer. Man kan alltid ge
förslagen till dem, men vi bestämmer inte själva.
Andra saker är lättare att göra själva. Till exempel att
det saknas redskap i boden på skolan, bland annat bollar.
I boden finns ju sådant som används dagligen, saker slits
ut eller försvinner med tiden.
Ett förslag från eleverna är att man kan ha en loppis
som alla får skänka saker till. Och vinsten går till att
köpa saker till boden. Ett bra förslag som är lätt att
genomföra. Till exempel på Barnens Dag!

Förädlingsmackapären har gjort ett besök på
Trönö skola, i klasserna 3-6.
Helena Näslund, som hjälper Trönö att göra en
utvecklingsplan, bad alla elever att skriva ner vad de
tycker saknas i Trönö. Det blev många diskussioner och
mycket tyckande. Helena berättar varmt om viket
engagemang eleverna hade, och vilket bra stöd lärarna
gav!
Många vill gärna se ett utegym och/eller allmän
lekplats centralt i Trönö. En minigolfbana får det också
gärna finnas. Annars handlade det mycket om sådant
som är ätbart; korvkiosk, glasskiosk, godisaffär,
cafeteria i skolan och Subway är exempel på sådant som
många tyckte.

Text: Lena Åkerlind
Foto: Helena Näslund

Vi uBör 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 uIöras samt pris.

gunnar@elia.x.se

elia.x.se
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anders.holgersson@elia.x.se

Politikerbesök på Trönö skola
Fredagen den 3 maj fick Trönö skola besök av
politikern Elin Lundgren från Socialdemokraterna. I sitt
arbete som politiker besöker hon olika verksamheter,
och den här gången hade turen kommit till Trönö skola.
Under sin dag på skolan besökte hon flera olika klasser,
och en av dem var klass tre.
Elin började med att berätta hur en arbetsvecka för
henne kan se ut. Tisdag till torsdag jobbar hon i
riksdagen. Där handlar mycket om att rösta på olika
förslag som läggs fram. Röstar gör man genom att trycka
på olika knappar; grön för ja, röd för nej och gul för
avstår. Det kräver att man är väldigt påläst, så man vet
hur man ska lägga sin röst. Måndagar och fredagar är
hon ute i olika verksamheter och hälsar på. Innan
besöket på Trönö skola berättade hon att hon bland annat
hade besökt polisen och olika ålderdomshem. På
helgerna är det många möten, och så läser hon mycket
och ser på nyheterna för att hela tiden hålla sig
uppdaterad på vad som händer.
Eleverna hade många olika frågor till Elin. Många av
dem handlade om statsminister Stefan Löfven. Hon
berättade att hon ofta träffar honom i sitt jobb, och att de
sitter på gemensamma möten. Hon kunde även snabbt
svara på barnens fråga om hon visste vilken mat som var
Löfvens favorit. Självklart var det korv! Hon fick även
svara på frågor om vilket parti hon skulle rösta på om
hon inte fick rösta på Socialdemokraterna, vilket parti
hon inte skulle lägga sin röst på, samt mycket mer.
Elin hade även en fråga till eleverna. Hon undrade
vad som var det bästa med att gå på en mindre skola.
Många händer sträcktes upp, och barnen berättade att vi
har en bod full med leksaker, att det är tryggt att gå på en
liten skola där alla känner alla, att maten är väldigt god
och att man kan åka skridskor på rasten på vintrarna.
De berättade även stolt att vi har Tisdagsgruppen
(se bild), som bland mycket annat har gjort Åstigen,
byggt boden samt Gagaboll-rinken på skolan och fixat
ett uteklassrum. De har också byggt bänkbord till
skolgården. Att barnen så spontant berättar om
Tisdagsgruppen som en av de bästa sakerna med Trönö
skola visar hur otroligt viktigt detta gäng med
pensionärer är, och hur mycket deras jobb uppskattas!
Innan Elin åkte lovade hon att hälsa till Stefan
Löfvén från hela klassen. Så nu får vi hoppas att
hälsningarna från den lilla byskolan i Trönö når hela
vägen till Stockholm.

Den uppskattade Tisdagsgruppen, från vänster Robert
Wirén, Olle Sahlin, Janne Persson, Hans Magnusson,
Yngve Olsson, Sigurd Tång, Bror Nyberg, Jan Olov
Westlund, Kent Wiklund. Saknas på bilden gör Tage
Olsson.

Här är den fina gagabollrinken som de duktiga
snickarna i Tisdagsgruppen byggt åt eleverna.

Gagaboll (gagaball): Alla som vill vara med och får plats
inne i rinken försöker få tag på de mjuka bollar (1-2 st) som
används. Dessa kastas eller studsas, med avsikt att träffa
någon annan under midjehöjd. Den som träffas åker ut. När
en eller två spelare är kvar, börjar man en ny omgång.
Reglerna kan variera eftersom det är fullt tillåtet att
hitta på egna.

Eleverna i årskurs 3
genom Anna Jönsson och Therese Sahlin
Foto: Ann-Gerd Tång
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STOPPA
TJUVEN!
Trönö grannsamverkan har börjat rulla på bra. Den
sms-kedja som är drivmedlet fungerar utmärkt för
information om iakttagelser som gjorts av invånare över
hela Trönö. Många har ögonen öppna och rapporterar om
de ser misstänkta fordon eller personer som möjligen är
ute i skumma avsikter. Informationen går sedan vidare till
grannsamverkans egen poliskontakt. Vi har haft en del
aktivitet där bilar och minibussar med körförbud har
uppmärksammats, och där vi också haft anledning att
misstänka att annan brottslig verksamhet kan förekomma.
Info om detta har gått ut till polispatruller i Söderhamn
och Bollnäs.
Vi har kontaktombud för flertalet byar. Dessa har i sin
tur samlat grupper av bybor som vill vara med i
samverkan. Men några byar saknar fortfarande ombud.
Det är Långbro, Hällsätter, Glamsta (Petter Matsvägen och
Lertagsvägen undantagna), Rappsta och Grubbe/Flo/
Sandåker. Det behövs ett eller två ombud per område
beroende på hur många hushåll som finns där.
Om du vill bli ombud, kontakta någon av oss:

Tore Hallman, 070 371 60 37
Ola Hansson, 070 579 70 76
Grannsamverkan finns över hela Sverige och är ett
samarbete mellan boende, polis, försäkringsbolag med
flera. Läs mer på www.samverkanmotbrott.se

i sommar
Fotbollsskola

6 juli :

Idro6ens dag med Sponsorloppet
www.tronoik.se/Idro!ensdag6juli2019/

10 augus-:

Sockenrocken

28 augus-:

Helsingecupen XC

Entré 170 kr, förköp Söderhamns bibliotek, Ticketmaster
Arr: Föreningen Söderblomspelet

Marie Sundberg, huvudombud
manooks02matte@gmail.com, 070 327 64 01 (sms)

24 – 27 juni:

Lördag 17 augus- kl. 18.00, Trönö kyrka

en träningscykeltävling för dig
som vill känna på hur det är
a tävla i MTB.
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Ett foto från 1867, kanske Söderblomsgården, där
denna lilla familj bodde. Det är komminister Jonas
Söderblom (1823-1901) och hans hustru Sophie,
född Blume (1838-1923). Sophie har ettårige Nathan
(1866-1931) i knät. En av de absolut första bilderna
av vår blivande ärkebiskop och fredspristagare,
Nathan.
(Fotograf okänd. Jan-Eric Berger fick fotokopia av Gustaf
Söderblom, 1996. Upphovsrätten till fotot har ej kunnat
spåras.)

Tänk, att ärkebiskop Nathan Söderbloms far kallades
”barfotaprästen” i folkmun, för att han ofta tog sig
fram utan skodon på fötterna. Varför? Han kanske
inte ville slita på sulorna i onödan, han var känd för
att vara en sparsam man.
I sommar kommer mer att förtäljas om Jonas
Söderblom och hans familj, från åren runt Nathans
födelse. Även andra personer från Trönö dyker upp
under berättelsens gång. Spara annonsen nedan, och
kom till gamla kyrkan en av de första kvällarna i
augusti. Läsare, aktörer och musiker från Trönö ger
dig en bit historia, som föregår den vi oftast hör om
och vet mer om, nämligen Nathan Söderbloms liv och
verksamhet. Här började han! Hans föräldrar och
andra människor runt omkring får liv och gestalt i
sommarspelet ”Barfotaprästen i Trönö”.
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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
18

10-17

Apotek
Post
Systembolag
Svenska spel

En härlig vår– och försommarmenymeny
från Anna Tinnerfelt-Åkerlind

Mandelrabarber i smördeg serverad med
mjukrörd vaniljglass

Krämig ramslöksoppa
1 gul lök
2 små potatisar
ca 80 gr blad av ramslök
2 msk smör
2 msk olivolja
0,5 dl vitt vin
7-8 dl grönsaksbuljong
1,5 dl crème fraiche
0,5 dl gräddfil (fet)
salt, peppar

2 smördegsplattor (eller egenhändigt gjord smördeg)
200 gr mandelmassa
200 gr späda rabarber
ägg till pensling, pärlsocker
Skölj och skär rabarbern i små tunna bitar och blanda
med riven mandelmassa.
Kavla ut degplattorna till 10 cm på längden och ett par
cm på bredden.

Hacka löken fint och skär potatisen i tunna skivor
och fräs lätt i smör.

Täck den ena plattan med mandelrabarbern och lägg den
andra plattan ovanpå.

Tillsätt hälften av buljongen och låt sjuda cirka
15 minuter. Under tiden hackar du ramslöksbladen och
fräser dem lätt i smör och olja.

Nyp till skarvarna ordentligt. Lägg den på plåt och
pensla med uppvispat ägg och strö på pärlsocker. Grädda
i 225 grader cirka 20 minuter.

Tillsätt vinet och resten av buljongen låt sjuda i
10 minuter. Blanda samman allt och mixa soppan slät.
Tillsätt crème fraiche och gräddfil, vispa ihop och värm
upp soppan.

Serveras ljummen med den mjukrörda glassen.

Till servering en klick crème fraiche, hackad persilja
eller vattenkrasse.

Laxtartar med pressad potatis och en
hemlagad hollandaisesås
4 stora tunna skivor eller 8 små skivor färskrökt lax
Fyllning:
200 gr färsk benfri lax
3/4-1 dl majonnäs
1 msk senap
½ msk ljus fransk senap
½ dl finhackad dill
½ dl finhackad ättiksgurka
½ dl finhackad röd lök
örtsalt, peppar, en doft av cayenne
saften av en halv citron
Den råa laxen mals tillsammans med dill, gurka och lök
till en smidig färs och blandas med övriga ingredienser.
Smaka av och fördela fyllningen på de rökta laxskivorna.
Rulla ihop till rullader. Låt stå kallt till servering.
Serveras med pressad potatis och hollandaisesås, citron.

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

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

www.allis.nu

ALLIS arrangerar för ALLA
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Kom och spela boule!

PARTYTÄLT
a6 hyra

Varje torsdag under sommaren
kl. 10.30 på IP!

300 kr/dygn för medlemmar i TEF

Allt inom byggplåt!
• Lägenhetsuthyrning • Fas ghetsskötsel
• Snöröjning
Söderhamn 0270 10071, 070 516 42 99
20

Ett
foto
från
förr

© Ulrika Eriksson

Väldigt vassa saker, men för barnen förr var det vardag att hantera dessa redskap. Alla fick efter bästa förmåga hjälpa till
med sysslorna, och ved behövdes alltid.
Det är några av bagare Julins söner som är i farten med klyvyxa och bågsåg. Troligen även en kamrat, eftersom den äldste
brodern var många år äldre. Bilden uppskattningsvis tagen runt 1910.
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DET HÄNDER I TRÖNÖ
Torsdagar hela sommaren: Boule på Trönö IP kl. 10.30.

bio

JUNI
On 5 juni
To 6 juni

Sommarkonsert med kyrkokören, Trönö kyrka 18.30.
Barnens dag och Barnens loppis kl. 12 – 15.
I och kring IOGT Enighet, se särskilt infoblad.

Sö 16 juni

Fredag 26 juli blir det

Pilgrimsvandring
från Änga Nybo i Arbrå till Körsåsen. Se annons sidan 10.

Sö 16 juni

Hembygdsdagen
Trönö gamla kyrka kl. 11.00, sedan Söderblomsgården.
Se annons sidan 10.

Fr 21 juni
Sö 23 juni
24-27 juni
On 26 juni
27-28 juni

Midsommarafton på Trönö IP kl. 12.30-15.00, se sidan16.

Gudstjänst Wij fäbodar kl. 11.00, sång av Trönö manskör.
Fotbollsskola på Trönö IP, kl. 10-15 alla dagarna.
Pianoafton med spökeri
Med Bengt Andersson, Trönö kyrka kl. 18.30, se sidan 10.
S:t Olavsleden invigs, mer info senare, se sidan 9.

JULI
Alla söndagar i juli kl. 17-19: Gå-Bingo i Rönningen, se sidan 5.
To 4 juli
Stickcafé på Lilla Häbret
Sven-Pettersgården kl. 18.00. Ta med ditt handarbete för en
trevlig och inspirerande stund i 1800-talsgårdens sal och trädgård.
Fika finns att köpa i form av liten kakbuffé.

To 4 juli

Traktorfärd till Rappsta
Kl. 18.00 vid bystugan. Släpp av Rappstaboken, se sidan 9.

Lö 6 juli
Sö 14 juli

Idrottens dag med Sponsorloppet, se sidan 16.
Friluftsgudstjänst Trönbysbodarna kl. 11.00.
Sång av Hillevi Berg Niska.

On 17 juli
On 17 juli

SPF:s sommarfest Trönö IP kl. 14.00, se sidan 9.
Sommarkonsert i Trönö kyrka kl. 18.30
Jennifer Larsson och Ewa Monikander, se sidan 10.

On 24 juli

Sommarkonsert i Norrala kyrka kl. 18.30.
Siri Jernkrok och Tobias Rehnman, se sidan 10.

Fr 26 juli
Sö 28 juli

Stumfilm på Trönö bio, mer info senare.
Friluftsgudstjänst i Tygstabodarna kl. 11.00
Frid & Gnid spelar.

AUGUSTI
1-4 augusti

Barfotaprästen i Trönö
Sommarspel i Trönö gamla kyrka, se sidan 17.

On 7 augusti

Sommarkonsert i Norrala kyrka
Zandra och Emil Ernebro, se sidan 10.

To 8 augusti
Lö 10 augusti
Sö 11 augusti

Stickcafé på Lilla Häbret, se ovan to 4 juli.
SockenRocken på IP, mer info senare.
Gudstjänst Söderblomsgården kl. 11.00
Sång av Marie Sundberg

Må 12 augusti
Fr 16 augusti

Traktorutflykt till Norrbodarna, se sidan 9.
Invigning av Landsbygdsdagen Trönö kyrka kl. 18.30
Se sidorna 4 och 12.

Lö 17 augusti

Landsbygdsdagen över hela centrala Trönö kl. 11-18.
Se sidorna 4 och 12.

Lö 17 augusti
On 28 augusti

Håll utkik eQer aﬃscher!

Monica Törnell i Trönö kyrka kl. 18.00, se sidan 16.
Helsingecup XC, se annons sidan 16.

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.
Sista inlämning den 15:e februari, maj, augusti respektive november.
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TRÖNÖ
– namnet och sigillet
Trönö är ett gammalt namn på en
socken, som funnits sedan medeltiden.
Det är inte helt klart vad namnet
betyder. Stavningen har varierat under
årens lopp.
Namnformen Trodhna och Trudhnæ
är belagd till år 1314 och formen Tröne
till 1528. Senare har stavningen varit
Tröneå och nu Trönö.
Prosten Olof Broman hävdade på
1600-talet att namnet hade med
asaguden Tor att göra. Andra menar att
det har med tröd, som betyder
betesallmänning, att göra.
En modern uppfattning, som
sannolikt är det korrekta, är att namnet
är härlett ur ordet tråda, samma ord som
träda, det vill säga vandra långsamt.
Denna tolkning knyter an till att det gått
en
gammal vandringsled genom
socknen. År 2006 återfick Trönö en 22
kilometer lång pilgrimsled, som går från
Trönö medeltida kyrka mot Körsåsen
och Änga-Nybo i Arbrå.
Trönö sockens sigill, Trönö sokns
signete, är flera hundra år gammalt. Den
visar en liten figur med stav i handen,
som kan vara asaguden Tor, en pilgrim
eller vandrare.
Postadressen för Trönö är Trönödal,
som är ett konstruerat namn.
Hämtat från https://langvind.com/se/
halsingekustens-samhallen/trono-socken/

För medlemmar i Trönöbygden ek för:

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

Trönögymmet
bokas via
ICA Trönö
0270 360 85

Nu sjonger foggla på gröna grenar
å bia dia på rosaspenar
å blå ä lofta å sola het
å en ä gla för dä att en vet,
att dä ä sommer
å dä ä blommer
uti hvarendaste lita vret.

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

Nu ska vi knoga å binna kransa
te messmerssånga, där vi ska dansa
å tala kärlekens lena ol
tess gläjjen luser som ena sol,
för dä ä sommer
å dä ä blommer
å flecker finns i hvarenda kjol.
Axel Engdahl

BUTIK på Bröksmyravägen 13, 0270 42 65 35
Vi har ett stort utbud av

VITVAROR

och

HEMELEKTRONIK

till vår butik!
Urban Sundqvist
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Tomas Persson

Ante Persson

Kim Hallström

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 uBör även:
•
•
•
•
•

målning
rivningsarbeten
grus– och sandsopning
häck– och gräsklippning
grästrimning

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

Glöm inte
ROT & RUT

Välkommen till Norrala-Trönö församling!
www.svenskakyrkan.se/norrala-trono
Vi ﬁnns på Facebook: Svenska kyrkan Norrala-Trönö

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 Trönö kyrka.
Söndag 16 juni kl. 11.00
Gudstjänst i Trönö gamla kyrka.
Kyrkokören sjunger, Frid & Gnid spelar.
Kyrkkaﬀe i Söderblomsgården.
Lördag 22 juni kl. 11.00
Gudstjänst, Norrala hembygdsgård.
Sång och musik med Mar6na Sahlin &
Jonas Eklund
Söndag 23 juni kl. 11.00
Gudstjänst, Forslins backe, Norrala.
Sång och musik med Garpebos.
Söndag 23 juni kl. 14.00
Gudstjänst i Wij fäbodar.
Trönö manskör sjunger.
Söndag 30 juni kl. 11.00
Gudstjänst Östansjö fäbodar.

Söndag 7 juli kl. 11.00
Gudstjänst i Skärså samlingslokal.
Sång Lo!a Andersson & Pernilla Vänngård.
Söndag 14 juli kl. 11.00
Gudstjänst i Trönbysbodarna.
Sång av Hillevi Berg Niska.
Söndag 21 juli kl. 11.00
Gudstjänst på ITärdsvallen. Sång och
musik Mar6na Sahlin & Jonas Eklund.
Söndag 28 juli kl. 11.00
Gudstjänst Tygstabodarna. Frid & Gnid.
Söndag 4 augus kl. 11.00
Gudstjänst Skogsliden.
Sång Lo!a Andersson & Pernilla Vänngård.

Nyckelpigans tvåårsbarn
på det daggkåpsgröna,
tussilagos vitluddgarn
flyger bort med fröna.
Kort och flyktigt lyckorus
ryser i min sommarblus.
Långt bort hör jag skogens sus;
”Njut i tid det sköna!”
Chris6na Nyström

Söndag 11 augus kl. 11.00
Gudstjänst Söderblomsgården.
Sång Marie Sundberg.
Söndag 18 augus kl. 11.00
Gudstjänst i Norrala prästgård.
Dennis Holmström spelar trombon.
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Församlingsexpedi-onen: 0270 300 95
norrala.pastorat@svenskakyrkan.se

