PROGRAM
Landsbygdsdagen i Trönö
Lördag 17 aug kl 11-18

Följ Landsbygdsdagen i Trönö på Facebook

Invigning i Trönö kyrka
Fredag 16 aug kl 18:30

Program för invigningen, fredag den 16 aug kl 18:30

Kommunalråd John-Erik Jansson hälsar välkommen
och inviger Landsbygdsdagen
Arrangörerna informerar om lördagens program
Fri entré

Konsert med

Marie Sundberg

Trönö Manskör

Program för föreläsningarna, lördag den 17 augus kl 11-18
Alla föreläsningar är i IOGT-lokalen. De är olika långa, men max ca 50 min.

11:00

Berit Löfgren inleder dagen
Berit är chef på enheten för landsbygd och llväxt på Länsstyrelsen.

11:20 ca Bi

Alvin Lehmann - Service på landsbygden

Bi är projektledare för SARURE (Save Rural Retail), som ﬁnansieras
av EU-programmet Interreg Europe. Sy et med projektet är a stödja
och förbä ra för bu ker på landsbygden så de har möjlighet a överleva.

12:00

Olle Persson – Manifest från en landsbygdsutvecklare
Olle är landsbygdsstrateg emeritus från Hudiksvalls kommun. Här delar
han med sig av sina samlade erfarenheter om förutsä ningar och behov
för landsbygden i fram den.

13:00

Staﬀan Nilsson – Landsbygdspoli k och landsbygdsprogram
Staﬀan är ordförande i Hela Sverige Ska Leva, och bonde. Han har
digare ha ordförandeuppdrag inom LRF och i EU:s Ekonomiska och
Sociala Kommi é. Idag pratar han om landsbygdspoli ken och
landsbygdsprogrammet e er 2020, na onellt och på EU-nivå.

15:00

My Fransson – Ideellt engagemang och ungas delak ghet
My är organisa onsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg
och ordförande i Des na on Järvsö AB. Hon är ideellt engagerad lokalt och
digare även na onellt och har en hel del reﬂek oner a dela med sig av.

16:00

Erik Westholm – Klima örändringen en joker i landsbygdsdeba en?
Erik är, bland mycket annat, professor emeritus vid Inst. för Stad och land, SLU.
Hans forskning handlar om landsbygdsregioners omvandling med fokus på
fram den; de långa perspek ven men också hur fram den hanteras i nu d;
hur olika aktörers förhoppningar och farhågor medverkar ll a forma hur
fram den blir. Klima rågan kommer a påverka oss mer och mer. Landsbygden
har kanske närmare ll kretslopp, llgänglig mark, alterna va livss lar. Men här
ﬁnns också konﬂiktytor mellan olika intressen och grupper, mellan nu d och
fram d, mellan llväxt och miljö. Hur ser ”slaget om fram den” ut på landsbygden?

17:00

Erik Ehn – Ursprung Trönö
Erik har sina rö er i Trönö, och han medverkade digt i Söderblomspelet.
E er skolan utbildade sig inom teater. Numera llhör han Dramatens fasta
ensemble och är både väletablerad och hyllad. Här berä ar han om sin resa.

Övrigt program, lördag den 17 augus kl 11-18
11-15

Gå-Bingo längs Ås gen. Spelplan och start vid kolbulleförsäljningen.

12-14

Prova på Boule i parken

12-16

Öppet hus i Trönö Kyrka. Utställning av Chris na Nyströms ikoner.

12:00

Guidning i Trönö Kyrka

13:30

Barnens Vasalopp, löpning runt Trönö Kyrka

14:00

Fisksläpp av Trönööring i dammen
Utsä ning av 2-årig Trönööring, odlad av Trönö Fiskevårdsförening. Läs mer om det på Facebook och www.tronoﬁske.se.

15:00

Guidning i Trönö Kyrka

15-18

Åktur med häst och vagn. 40 kr/vuxen, 20 kr/barn

18:00

Avslutningskonsert med Monica Törnell
Plats: Trönö Kyrka Entré: 170 kr. Se separat sida.

Hela dagen
Kalle, Pelle och Tommy från Frid & Gnid underhåller
Konstutställning på Västergården. Se inforuta på nästa blad.
Öppet hus på Brandsta onen
Öppet hus på Vävstugan (i Bystugan)
Prova på a väva
Trönökarusellen för de minsta
Traktortaxi ll Västergården – Avgår från täkten, vid ma ältet
Återkonster – Skaparverkstad på fd Trönögården. Se separat sida.

Utställare i utställarområdet
ABF Hälsingekusten
Alliansen Söderhamn
Elbil Hälsingland
Gävleborgs Fäbodförening
Kommunbygderådet Allis
LRF Söderhamn
Länsbygderådet X-ing Gävleborg
Mellanskog ek för
Naturskyddsföreningen
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
Söderhamns kommun:
- Projekt Sankt Olav waterway
- Projekt SARURE

Konstutställning på Västergården
Mats Sonnesjö, porträ .
Einar Svedin, vår store naivis ske konstnär.
Tavlor i olja samt en svetsad modell i järn.
Sven Nordin, erkänt skicklig gåramålare
från Daglysa. Tavlor av gårdar i bygden.
Edvard Flodin från Hällarna.
Oljemålning samt träskulpturer.
Barbro Eriksson (Babba) från Sterte.
Oljemålningar.
Rickard Torgeier, amatörmålare, fd lärare
på Långbroskolan.

Ma lda Svensk ställer ut sina målningar i IOGT-lokalen

Försäljning av lokalt producerade livsmedel
Vid mejeriet, in ll Bystugan
Brita i Brinken

Chark och skinn från get och lamm

Grubbe biodling

Honung

Fäbod-Annas Getost

Färsk getost

Norränge Lantbruk

Pota s, egenpressad matolja, kö lådor nöt och gris (beställning)

Tjärnvik Gård

Grönsaker

Förtäring

Plats

Kolbullar med bacon och lingonsylt

Ma ältet (kl 11-15)

Hamburgare och korv

Ma ältet

Linsgryta

Ma ältet

Ostkaka (begränsat antal)

Västergården

Fika

IOGT-lokalen

Övrig info
Landsbygdsdagen arrangeras årligen i Söderhamns kommun, och cirkulerar mellan
bygderna. 2017 startade det i Bergvik, på ini a v av eldsjälen Maivor Molund.
2018 arrangerades den i Holmsveden och 2019 i Trönö.
Temat för årets landsbygdsdag är det ideella engagemangets och kulturens betydelse
för landsbygdsutveckling. De ﬂesta föreläsningarna och ak viteterna speglar de a.
Toale er ﬁnns i IOGT-lokalen samt på Bystugan och Västergården
Det är fri entré ll dagen, parkering kostar 20 kr/fordon.
Området kring kyrkan får inte användas ll parkering, det är avse för besökare
ll kyrkan och konserten på kvällen. Och ICA-bu kens parkering är endast för kunder.
OBS! Med reserva on för ändringar. Gäller hela programmet.
Dagen arrangeras av 14 föreningar i Trönö
Filmklubben Karin Swanströms vänner
Föreningen Söderblomspelet
IOGT-NTO Thorön-Enighet
LRF Söderhamn
Norrala-Trönö Församling
Rönningens Bygdeförening
SPF Seniorerna Trönö
Trönö Centerrörelse
Trönö Fiskevårdsförening
Trönö Hembygdsförening
Trönö Idro sKlubb
Trönö Vävförening
Trönöbygden ekonomisk förening
Trönöföretagarna ideell förening
Huvudﬁnansiärer

Medﬁnansiärer
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