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”The show must go on”
Orden är Krister Bohmans. Efter att han
miste sin hustru Marianne på nyårsafton, har
hans liv förändrats på många sätt. Han berättar själv för oss, i en nära text, om åren i
Trönö, Mariannes sjukdom, deras liv tillsammans, och om livet nu, utan henne.
Och om att han återupptar prästyrket,
efter några års paus.
Sidan 11

Fina fångster under isen
Trots det usla snöläget har isarna varit riktigt
bra häromkring, vilket varit perfekt för alla
hågade vinterfiskare. Rödingen har nappat
bra, och även en och annan abborre har
dragits upp.
Sidan 10

Foto: www.spf.se
Trönö manskör har meddelat att de lägger ner sin verksamhet efter 18 år i sång och musik.
Som i alla andra körer som håller på länge, har medlemmarna växlat med tiden. Bilden ovan
är från en resa kören gjorde 2010. Vi hade den på första sidan av Trönöbygden nr. 3 2014,
då kören fått ett hedersomnämnande från Söderhamns kommun, för värdefulla kulturinsatser
inom kommunen och länet.
Den glädje vår manskör har spridit med sin sång under alla år är stor och varm. Vi
tackar med en dikt signerad Christina Nyström, där en snabbresumé av körens hela historia
rullas upp med många minnen och bilder.
Sidan 5

Foto: Lasse Östlund

Trönöån, bygdens livsåder
Det är ju ingen tillfällighet att Trönös alla
byar ligger på rad utmed ån. Här har
funnits sågverk, kvarnar och elverk, som
alla drivits av åns aldrig upphörande kraft.
Människor har fiskat och tvättat i ån,
badat, och även blivit döpta.
Trönös historia är i mångt och mycket
berättelsen om ån.
Sidan 13

Foto: Lisa Löwenborg

Foto: Marie Sundberg

I mitten av mars kommer kocken och självhushållaren Stefan Lundgren, som tidigare
har bott i Trönö, hit och lär oss massor om
hållbar mat. ”Ett av våra problem just nu är
att vi slänger för mycket mat”, säger han.
”Vi behöver återta gammal hushållningskunskap om hur vi ska använda rester och
sånt som blir över.”

Årets vinter har varit allt annat än snöig. Det
måste vara väldigt länge sedan, om någonsin,
som våra trakter hade barmark genom hela
denna årstid. För att påminna om hur det
oftast brukar vara, bjuder vi på några bilder
från både förr och nu. Ni ser väl Trönö kyrka
på bilden ovan, tagen från återvinningsstationen mars 2018.

Sidan 14

Sidorna 5 och 8

Smått och gott
Trafikmätningen
Ännu en gympagrupp

sidan 4
sidan 8

ICA-Emelie berättar

sidan 12

Utvecklingsplanen update

sidan 14

Rönningen i vår

sidan 15

Gott fiskrecept

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

RING ALLTID FÖRE BESÖK!

Hos WERNERS i Norrala kan du
•

köpa en släpvagn eller bå3railer i alla
storlekar, även llbehör

•

köpa däck och fälgar ll nästan allt som rullar
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Ledarsidan
Vad händer i Trönöbygden?
Kanske inte så mycket för tillfället men man får glädjas åt det lilla. Inom kort så färdigställs
och förhoppningsvis godkänns uthyrningsrummen i bystugan helt med slutförandet av en
del inre åtgärder för rörelsehindrade. Brandskyddet och yttre tillgänglighet är färdigställda,
så nu kan vi gå ut och annonsera brett för att sälja på allvar och börja beta av investeringen
som anpassningen inneburit.
Brandvärnet har dessutom investerat i en ny brandbil, det är en Volkswagen pickup
utrustad med högtrycksspruta och en vattentank på 300 l. Vitsen med pickupen är att den får
köras på ett B-körkort. Detta kan vara ett problem med den stora brandbilen som kräver
C-körkort, vilket inte så många har bland brandmännen. Den nya, mindre bilen är i första
hand avsedd att sättas in som första åtgärd tills att någon brandbil med större resurser hinner
fram. Den klarar en förstahandsinsats framföra allt vid initialskedet av en brand i en
fastighet, men speciellt vid trafikolyckor med vanliga utrustningen samt även med
pulversläckare.
För övrigt så jobbar Trönöbygden vidare med de gamla surdegarna, till exempel
bostäder för alla kategorier men i första hand för äldre som vill flytta ur sina stora gamla
hus och leva lite enklare med tanke på drift och underhåll. Nästa surdeg är trafikplaneringen vid busshållplatsen/bystugan, den är så rörig och oorganiserad så det bara är
med guds försyn att ingen olycka skett med tanke på att barn inte alltid kommer ihåg att se
sig för. Även trafikräkning har pågått i omgångar för att kunna påvisa en trafikökning med
syfte att påverka trafikverket att åtminstone återuppbygga det befintliga fartguppet och
naturligtvis helst få till två till, vilket (hittills) tyvärr verkar helt omöjligt.
För övrigt så jobbar vi så aktivt vi kan med att sälja Trönö i så många sammanhang som
möjligt och driver landsbygdsfrågor så mycket vi över huvud kan.
Mats Andersson

utges av Trönöbygden
ekonomisk förening

Trönöbygden utkommer
med fyra nr/år .lls vidare.
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Bankgiro:
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Redak on
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076 795 54 92
Lena Åkerlind
070 350 80 66
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Vill du bli medlem i Trönöbygden?
Årsavgiften är 140 kr för en medlem i ett hushåll. Är ni fler i hushållet som vill bli
medlemmar är avgiften 60 kr/person. Första året tillkommer en insats på 50 kr/person,
den betalas tillbaka när du avslutar ditt medlemskap (eller så kan du skänka summan till
brandvärnet). Exempel första året: 1 person 190 kr, 2 personer 300 kr, att inbetala till
BG 5125-0298.
Företag och föreningar kan också bli medlemmar. Då tillkommer en avdragsgill
serviceavgift och moms. Hör av dig till föreningen för faktura. Kontaktuppgifter finns i
spalten till höger.
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.

Marie Sundberg
070 327 64 01

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

Bystugans öppe8der
Kontor och bibliotek

Tisdagar

13-16

Lena

070 350 80 66

Torsdagar 10-13
Astrid

070 238 68 91

Välkommen att medverka i bygdebladet

Överna3ningsrum bystugan

Trönöbygden är en lokal tidning 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 till alla hushåll i Trönö och till andra
medlemmar. Tidningen finns på biblioteket och i andra
offentliga lokaler i Söderhamn.

•
•
•
•
•
•
•

Trönöbygden utkommer kvartalsvis, vanligen under sista
veckan i februari, maj, augusti och november, med
manusstopp den 15:e i respektive månad. Inlämnat
material ska vara i Word eller ODT (text) samt jpg
eller TIF (bilder). OBS! Ej pdf!
Annonspriser
1/2 sida:
910 kr färg, 760 kr sv/v
1/4 sida:
620 kr färg, 570 kr sv/v
1/6 sida:
350 kr färg, 265 kr sv/v
Radannonser:

Köpa/byta/sälja m m: 20 kr

Tjänster via Trönöbygden ek för
(priser inkl moms):

Kopiering
Enstaka: 1,50 kr/st enkelsidiga,
2,50 kr/st dubbelsidiga.
Över 100: 1,25 kr/st enkelsidiga,
1,90 kr/st dubbelsidiga
It-tjänster: 20 kr/halvtimme
Skrivhjälp
Grovtvätt (mattor, överkast med mera):
200 kr/maskin. Kontakta Astrid Wadsten
tel 070 238 68 91.
Dusch finns att tillgå under kontorets
öppettider och kostar 40 kr/person.
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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

Varför trafikräkning i Trönö?
I många möten och sammankomster pratas det om trafikmiljön
i centrum, det vill säga vid skolområdet. Det läggs fram
förslag på förbättringar men att rå på Trafikverket är nästan
omöjligt. Vi hade heller ingen uppfattning om hur många
bilar och tyngre fordon som passerar under skoltid från
kl. 07.00 – 17.00.
För att kunna argumentera mot Trafikverket och även
kommunen måste det finnas ett underlag. Ett beslut togs i
Trönöbygden Ekonomisk Förening att göra en trafikräkning
manuellt. Detta har gjorts tre gånger under ett år med början
november–december 2018, nästa trafikräkning gjordes
maj – juni 2019 och den sista november–december 2019,
sistnämnda för att se hur ombyggnaden av R50 påverkade
genomfarten i Trönö.
Räkningen gick till som så att ett antal personer anmälde
sig för att hjälpa till med att sitta vid Bystugan 1 till 2 timmar
och anteckna trafik öster ut eller väster ut. Det är en stor
mängd, ca 1100 st. bilar och ca 60 st. tyngre fordon som
passerar under ovan nämnda skoltid. Övriga tider under
dygnet har vi inte räknat men det är mycket trafik även då. Vi
ser även att den tunga trafiken har ökat med 35% under
ombyggnad av R50.
Förbi Bystugan under kl. 07.00 – 17.00 är det hastighetsbegränsning till 30 km/tim, men man blir förvånad vad denna
begränsning följs dåligt. Vår bedömning är att inte ens 10% av
passerande fordon håller tillåten hastighet. Det man även ser

är att både föräldrar och mor/farföräldrar till förskolebarnen
och skolbarnen inte respekterar hastighetsbegränsningen under
skoltid.
Vi vill tacka alla som ställt upp och gjort denna manuella
trafikräkning möjlig. All statistik finns tillgänglig via
Trönöbygden.
Olle Sahlin
FÖRVÅR

Vem vet var våren får sin färg ifrån
innan den når sin rätta gröna skrud?
Den gråblå luft som utgör markens hud
ser ut som rök från torra löv och strån.
Detta förbryllar oss i någon mån.
Mot eldning råder nämligen förbud.
Och morgonstundens klara fågelljud
lär aldrig ropa ut i megafon
var våren får sin gråblå färg ifrån.
Kajenn

Bränslepellets av rent sågspån, utan onaturliga llsatser.
Tillverkning i egna fabriker.
Jämn, hög kvalitet!

www.skogsliden.com
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PÅ 6 PALLARS
LEVERANS!

Tack till Trönö manskör

De har gått genom tysta skyar
och kommit från öst och väst.
De har längtat till land och byar
just när mosippan blommar som bäst,

De finns en skara av karlar
som Trönös sångkonst bevarar.
De sjungit länge, de sjungit väl,
de lättat tyngden från sorgsen själ.
De haft som uppgift att sjunga,
att vädra hjärta och lunga.

drömt om Elin, där näckrosen blommar,
trott på sommar'n och seglat i hamn,
de har tagit farväl av en sommar,
för att snart nog ta Maj i sin famn.

På rösten har de ej sparat,
de sångarglädjen bevarat.
De rest kring landet och trallat på:
Kil uti Värmland, Sollefteå,
och häromkring uti trakten
har de håll’t tonen och takten.

De har sjungit om Gud i naturen,
om den gyllene morgon också
och ibland har de även haft turen
höra gamla moraklockan slå.

Ja, de har sjungit i Dalom,
tunghäfta var det ej tal om.
De har släppt skivor, jojo minsann,
berömda i hela 'Hälsinglann' ...
De Edsbyn setts frekventera,
Ockelbo, Gävle med flera.

De har bott vid en landsväg i Skåne
och sagt det i toner, javisst,
farit långt bortom Mars och vår måne,
men sen landat i Trönö till sist.
Inga enskilda namn jag skriver,
"en för alla och alla för en".
© Birgit Lundgren
Ingen framför den andre kliver,
i en rad står de, vän invid vän.

Så många platser de gynnat,
när de har trallat och nynnat.
De rest i Sverige och utanför,
ja, de har varit en flitig kör,
som sjöng på Åland en gång, men
nu har de trampat på bromsen!

Vi som lyssnat till sången vill tacka.
Det blir tyst utan er, tycker vi.
Men efter en ljudmässig svacka,
kanske bju'r ni på en melodi?

Nu byter vi versmått för en resumé
de sånger som klingat, dem får vi nu se:

Tack, Trönö Manskör, för alla de 18 åren!
Från Christina Nyström och många andra.

Från en snörik vinter för inte så länge sedan ...

Redan i november 2017 kom ymniga mängder ...

Foto: Marie
Sundberg

… och det höll i sig. Här är Gammelbodarna 30 mars 2018.
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Liv och arbete utmed Trönöån
T

rönöån, eller Storån som den också kallas, har i alla tider
varit dalgångens stora pulsåder. Cirka två mil lång flödar
den genom Trönö socken i sin bana från Storsjön via Norrala
ut till havet. Längs hela sträckningen fylls den på från mindre
flöden uppifrån bergen och skogarna. Vattentillgången var förr
i tiden avsevärt högre och Trönödalen var ursprungligen en
havsvik, men då är vi några tusen år bakåt i tiden.
Befolkningen i bygden har levt i symbios med sin å, som
varit med i livets alla skiften. Ibland har den orsakat sorg och
bekymmer men också glädje och hopp om framtiden. Givit
arbete, försörjning och livsinnehåll, men också tagit liv när
barn eller vuxna kom ut på för djupt vatten och inte kunde
simma, eller när något gick fel i sågdriften. Varje drunkningsolycka förde med sig sin egen tragedi för den efterlevande
familjen. Några dödsfall har också givit upphov till
frågetecken som aldrig går att räta ut – tiden har gjort sitt.
Vattentillgången i ån har tidvis ställt till bekymmer när för
litet vattenflöde gjort det omöjligt att använda de vattendrivna
maskinerierna och när för mycket vatten orsakat
översvämmade åkrar och driftstörningar. Men stor glädje och
mat på bordet blev det när kraftverken producerade,
verksamheterna gick på högvarv och ekonomin kom på plus.
Ett dopp i ån svalkade svettiga kroppar efter skördearbetet
och en fin fisk på kroken gav stunder av lycka.
Ån kantades för drygt 100 år sedan av byggnader med
vattendrivna sågverk, linskäktar, kvarnar, smedjor, kraftverk
och en klövernöt. Slutprodukterna var sågade trävaror,
linne, mjöl, smide, rensat utsädesfrö och den gudabenådade
elströmmen.
Sågarnas tillkomst kunde man efter bittra fejder tacka
Norralaborna för. De hade klagat till Länsstyrelsen över
timmerflottningen på de översvämmade vårflödena från
Trönö, då Norralaåkrarna blev förorenade av trönötimret.
Länsstyrelsen gick på Norralabornas linje och förbjöd
timmerflottning från Trönö. Lösningen blev att bygga sågar i
Trönö och frakta de sågade trävarorna med hästskjutsar till
Söderhamn. Ett lyckokast skulle det visa sig.

Från Storsjö ångsåg.

Av sågverken startade Storsjö ångsågsaktiebolag år 1882, i
väglöst land vid Storsjöns utlopp i Trönöån. Längre ned fanns
Anöänge ångsåg i Rönningen med stor produktion till under
de första årtiondena av 1900-talet. Tygstasågen låg ett stycke
nedströms och drevs till in på 1940-talet, då arbetarnas höjda
timpenning gjorde att sågens låga kapacitet blev så kostsam att
endast nedläggning återstod. I Wij fanns en såg, liksom en i
Orsten från 1778 och en vid Stenbronäs. För att tillvarata
spillvirket efter sågningen kolades milor intill sågarna för att
få träkol, som fraktades vidare till gruvindustrin.

Arbetare vid Stenbronäs sågverk år 1910.

När elströmmen gjorde sitt intåg i början av 1900-talet anlades
flera små kraftverk längs ån, där varje kraftverk kunde ge
belysning till några gårdar i närområdet. I Grubbe fanns ett,
i Rönningen ett intill sågverket, samt i Rappsta. Flera sågverk
och kraftverk fanns också i de mindre tillflödesåarna, Flysån
och Hamresån, men det är en annan historia. Större kvarnar för
att mala spannmål fanns i Sterte/Tygsta, i Berge samt i
Hällsätter. Mindre skvaltkvarnar för enskilda gårdar fanns vid
de mindre vattenflödena.
Kraftverksdriften var mycket arbetskrävande med ständig
passning, dammluckor som skulle öppnas och stängas för att
ha bäst tillgång när efterfrågan var som störst, särskilt sedan
eldrivna vedkapar, mjölkmaskiner, tröskverk och dammsugare
gjort sitt intåg och elförbrukningen ökade. När Norins
elektriska köpte upp de mindre kraftverken 1958 drog många
mindre kraftverksägare i byn en lättnadens suck.

Per Westlund från Gynberg vid linskäkten i Rappsta.
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Hälsinglands
landskapsblomma,
linet,
fordrade
en
arbetskrävande procedur för att åstadkomma en stark lintråd
av god kvalitet. Linskäktar har säkert förekommit på många
flera ställen längs ån än vi nu känner till. Anders Nordlöfs
smedja låg vid ån i Orsten, där smederna hamrade hästskor,
jordbruksredskap med mera. I Hamresån, en av de mindre
åarna, fanns spiksmedja och Mattons vedspistillverkning.
Även för hushållen har ån haft en viktig betydelse. Fisket,
med gädda, abborre och öring, har genom åren stillat hungern
i många mindre bemedlade hem, då även barnen med enkla
metspön haft fiskelycka. Från 1950-talet och några årtionden
framåt var Trönöån känd för sitt förnämliga kräftfiske, då
markägarnas burar kunde ge fina fångster att sälja och bättra
på hushållskassan med. Tvättstugor och klappbryggor har
också funnits längs ån för tvätt av hushållens smutskläder i de
stora familjerna.

En dopceremoni

Även för andligheten har Trönöån haft betydelse. Vid vuxendop som tillämpades av baptister och några andra samfund,
kom närheten till ån att nyttjas vid särskilda tillfällen.

Tvätt i ån, i Daglysa.

Översvämning i Hällsätter.

I dag är alla verksamheter avvecklade, och de allra flesta
byggnaderna bortstädade efter åratal av förfall. Endast några
kvarlämnade kvarnstenar, damm- och brorester och några
cementerade partier återstår och vittnar om en förgången tid i
självhushållets tidevarv. Nu nöjer vi oss med att gå Åstigen
och njuta av det porlande vattenflödet.
Text: Birgit Lundgren
Foto: DiBiS och privat

Kräftfiske.

Årsmöte för © Birgit Lundgren

Årsmöte för

© Birgit Lundgren

Trönö hembygdsförening

Trönöbygden ek förening

söndag 26 april kl. 18.00 på Västergårn

söndag 26 april kl. 15.00 på IOGT Enighet
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Vitt eller ovitt, det är frågan
Den här vintern har, åtminstone hittills, varit väldigt snöfattig. Alla som inte gillar att skotta jublar, medan andra saknar skidor
och annan vinteraktivitet. Och ljuset, det blir onekligen ljusare med snö under årets mörkaste tid. Har det någonsin, under den tid
som går att minnas, varit en vinter med så här lite snö i Trönö?
För att inte glömma bort hur det har varit förr, kommer här några små påminnelser (se även sidorna 1 och 5).

Brant-Nils från Grubbe hade varit nere på byn och
handlat i början av 1950-talet, när Konrad Persson från
Daglysa förevigade honom med sin lådkamera.

Harry Härdin och Olle Nordkvist, anställda vid Midnäs körde plogbilen vid
Storsjön denna dag. Huset till höger i bakgrunden ägdes av Adolf Andersson
och finns fortfarande kvar 2017. Ladugården till vänster är riven.

Här är det Ola Hansson som plogar ett antal decennier senare, i februari 2018.
Han har själv klivit av och dokumenterat.

8

Snåret i Rönningen i början av 1940-talet. Agnes,
dottern i gården, skidar iväg någonstans.

Fotoutställning

Amerikautvandrarna från Trönö
samt bilder från bygden de senare årtiondena.
på Västergårn
lördag 28 mars –söndag 29 mars kl. 11 - 15
måndag 30 mars–tisdag 31 mars kl. 17-19

Presentation av utställningen lördag kl. 11.
Kaffeservering
Arr: Trönö hembygdsförening

Vi u@ör 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 uBöras, samt pris.

gunnar@elia.x.se

elia.x.se

9

an-

Av Birgit Lundgren

En så här snöfattig vinter med tvära temperaturväxlingar tror
många att isarna är lika tunna som snötäcket, men så är inte
fallet i Trönö i alla fall.
De kallperioder som vi ändå haft har byggt på istäcket
som nu består av 20 – 30 cm fin kärnis. Frånvaron av snö gör
gott för isens kvalitet. Men broddar är ett måste, för det är
blankis med bra förutsättningar för skridskoåkning, för de
som inte vill fiska.
Fisket har faktiskt också varit ganska bra. Flera rödingar
har tagits upp på Västansjön liksom några abborrar med vikter
på över kilot. Ändå har antalet fiskare inte varit stort, men
några har varit desto ihärdigare. Rödingarna är mycket fina,
vid bra hull, med oskadda stjärtfenor och så vackra i de olika
färgvarianterna. Varierande vikter från några hekto till omkring kilot. Rödingar i toppklass!

Ett problem som däremot förekommit efter skogsvägarna
denna snöfattiga vinter är att det på oplogade vägar periodvis
varit svårt att ta sig fram eftersom det kommit en hel del snö
på höjderna, mot Åltjärn och Gåstjärn, när det regnat nere på
byn. När snön under de varma dagarna smält ner har den
ersatts med blankis, som gjort det riskabelt och osäkert att ta
sig fram.
Men is är en färskvara och därför vill jag lämna en liten
reservation om vädrets makter ställer till det med bara
plusgrader och nederbörd mellan tidningstryckningen och när
du har tidningen i din hand. Minusgrader nattetid gör att isen
fryser på och är säker ett tag till så det håller vi tummarna för.
På ICA - Trönö lanthandel finns fiskekort att köpa, så ses vi
förhoppningsvis på isen sen.
Skitfiske!

Foto: Lasse Östlund

Foto: Birgit Lundgren

Några av de många fina rödingar som nappat.

Rolig träning på måndagar i gymnastikhallen!
Emma Asplund leder varje måndag kl. 18:00 träning i Trönö.
Det är lättare styrketräning med kroppen efter egen förmåga,
som kan utökas med hantlar och gummiband om så önskas.
Rörlighet med ”pinngympa” som uppvärmning, och passet
avslutas med nedvarvning och stretch. Trönö IK håller i
administration av hallhyra och inköp av utrustning i form av

hantlar, gummiband och pinnar till ”pinngympan”. En mindre
terminsavgift tas ut från deltagarna, denna ska täcka inköp av
träningsmaterial, så att vi kan fortsätta utveckla verksamheten
nu och i framtiden. Kom du också och träna med oss, alla kan
delta efter sina förutsättningar!
Text & foto: Anna Grändborn
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The show must go on

Nu börjar ett nytt skede i mitt liv. Marianne, min
hustru sedan 1988, dog natten till nyårsaftonen 2019
efter en lång tids sjukdom.
Jag tillträdde prästtjänsten i Trönö 1 februari 1991 och när vi
flyttade hit fanns inga tankar på hur länge vi skulle stanna på
den här platsen. Dottern Susanna skulle precis fylla ett år och
sonen Isak skulle vänta ett drygt halvår på att dyka upp. Så att
vi skulle stanna i Trönö några år visste vi, åtminstone så länge
som Marianne fick föräldrapenning och inte behövde söka
jobb.
Men så fick Marianne sin MS-diagnos bara tre månader
efter Isaks födelse och därmed kändes det inte lika viktigt att
söka oss härifrån. Att hon skulle börja jobba tedde sig mindre
sannolikt så av det skälet kunde vi lika gärna stanna där vi var
och låta barnen växa upp i den här trygga och vackra miljön.
Och stannat kvar har vi gjort. Det har varit många
fantastiska år och både jag och Marianne har trivts. Efter en
kämpig period efter Mariannes diagnos förlikade hon sig med
sin situation och kom att älska sitt hem och ta Trönö till sitt
hjärta. Det här har varit hennes plats på jorden, med de fria
ytorna, trädgården med dess rosor och platsen vi gjorde i
ordning nere vid Trönö-ån. Trots de med tiden allt större
begränsningarna har tiden i Trönö givit henne ett rikt liv.

Av Krister Bohman
Foto: Privat

För mig har tiden i Trönö också varit innehållsrik. Tänk vad
mycket som hänt och förändrats sedan vi kom hit. Många av
de som gick i kyrkan då lever inte längre. Det har varit
kyrkrestaurering följt av kyrkbrand och återuppbyggande och
intresset har varit stort för det vi skapade. Mängder av
människor från när och fjärran har kommit till Trönö och
kyrkan och många möten med intressanta personer har jag haft:
Carlo Curley, Gunnar Cyrén, Signe Persson-Melin, Sigrid
Kahle för att nämna några.
Jag blev Trönö-prästen och en lokalkändis i Söderhamnstrakten. Så fort det var det allra minsta blev jag kontaktad av
Kuriren eller Ljusnan för att kommentera, inte sällan i längre
reportage. Tydligen hade tidningarna utsett just mig till sitt
favoritobjekt i kyrkliga frågor och naturligtvis när det gällde
rymden. I mitt urklippsalbum finns över 170 helsidor med
urklipp om, av och med mig. En riktig historiebok om 25 års
Trönöliv.
2012 slutade jag jobba som präst för att i stället vara
personlig assistent åt Marianne på heltid. Fast ibland har jag
undrat hur många som egentligen vet att jag inte jobbar som
präst längre. Vid så många dop, vigslar och begravningar har
jag ju ändå anlitats.
I juni börjar jag en ny prästtjänst, men denna gång i
Söderala pastorat med särskilt ansvar för Skog och
Mo-Bergvik. Det blir ett nytt skede och fast jag blivit väl
mottagen där kommer det att kännas vemodigt att lämna Trönö.
Men lämnar Trönö för gott gör jag inte på länge än. Om ni
Trönöbor inte jagar iväg mig bor jag kvar. Ni kommer kanske
inte att se mig i Trönö kyrka så ofta, men möta mig i affären
eller efter vägarna, det får ni räkna med att fortsätta göra. Mina
mönstrade ylletröjor har jag kvar liksom alla färgsprakande
sjalar, så ni missar mig inte. Det där var en grej mellan
Marianne och mig, och fast hon är borta behåller jag min
livsbejakande stil. Ensam hemma blir jag inte. Sonen Isak bor
tillfälligt kvar i avvaktan på passande jobb. Dottern med familj
bor sedan länge i Linköping.

11

”Vilken rivstart!”
N

u har jag varit handlare på kära lanthandeln i
snart tre månader. Min första dag var jag så otroligt

ICA-Emelie om januaridramatiken

hur personalen skötte situationen men även hur ni kunder
ställde upp. Stort tack än en gång!
Självklart är det inte bara jobbiga stunder för oss i butiken.
Vi planerar butikens framtid ihop och har väldigt kul medan vi
gör det!

nervös men samtidigt så oerhört tacksam och stolt när jag för
första gången öppnade butiken.
Det tog tyvärr inte lång tid innan hinder skulle börja visa
sig. Vecka 2 så lägger frysrummet av (som är knappt ett år
gammalt). Någon vecka senare så drabbas butiken av strömavbrott, vilket såklart leder till att alla färskvaror och frysvaror
riskeras. Detta var oerhört jobbigt och tufft då man står väldigt
ny i sin position och inte riktigt vet hur man ska hantera
situationen.
Trots att det blev totalt kaos så kände jag sådan oerhörd
glädje och stolthet i allt. Att se mina medarbetare springa runt
med pannlampor för att hjälpa er kunder att hitta rätt i mörkret
gav mig enorm glädje. Att personalen på ICA Nära Trönö är
den bästa är sedan länge känt, men nu fick jag det verkligen
bekräftat. Det personalen gjorde under dessa dagar skulle jag
kalla service i högklass samt en enorm kärlek för butiken och
bygden! Underbart att se och uppleva!
Alla i personalen gav mig och min familj ett enormt stöd
och jag kände mig aldrig ensam i allt som skedde under dessa
dagar.
Sen så är ni kunder och Trönöbor helt fantastiska! Ni
erbjöd er att starta igång frysar och kylar hemma för att rädda
maten i butiken, ni kom med tältsäng, ni kom med massor av
värme, kärlek och omtanke för butiken och oss i butiken.
TACK TACK TACK!

Vad vi pysslar med i butiken just nu:
¤
¤
¤
¤
¤

Arbetar stenhårt med att minimera svinnet för att kunna
investera i butiken istället. Bland annat ombyggnationen.
Höja butikens standard
Göra butiken mer rymlig
Letar kontinuerligt klipp för er kunder
Planerar temaveckor och kundkvällar här i butiken

Vill ni hänga med i vår vardag och se vad vi pysslar med
dagligen? Följ oss gärna på sociala medier!

@icanaratrono
Ica Nära Trönö

Stort tack för a3 ni handlar lokalt!
Vi ses i bu ken!

Under natten 7-8 januari så var jag bosatt i butiken med
min make och lilla dotter. Min make räddade frys och
färskvaror medan jag manuellt drog igång generatorn
varannan timma. Tältsängen kom väl till pass så man fick
vila lite mellan varven.
Efter ca 34 timmar i butik och ingen sömn så tycker min
kollega Hannah att jag luktar lite dåligt och kanske skulle
behöva åka hem för lite sömn och en dusch. Den natten så
åker Hannah till butiken (i pyjamas!) för att kolla så
generatorn är igång samt att alla kylar och frysar håller tempen
de behöver.
Närmare kl. 05 på morgonen så får jag larm om att ena
frysen börjar bli för varm så jag kastar på mig kläder och
hoppar in i bilen. Jag tänkte bjuda på ett foto av mig som togs
mellan Bollnäs och Trönö kl. 05 på morgonen. Det roliga är
att när kameran blixtrade till så rörde jag inte en fena … jag
var rätt tom på energi just då. Att få böter var vid det tillfället
ett väldigt litet problem. Detta snygga foto ska ramas in på
kontoret som ett minne av strömavbrottet 2020!

Foto: Privat

Här har ni en nybliven handlare som knappt sovit på två
och ett halvt dygn. Körde 68 på 60-väg.
Snacka om trött!! Känner knappt igen mig själv ;)

Med vänliga hälsningar Emelie,
med världens bästa personal!
ICA Nära Trönö

Hursomhelst så vill jag egentligen bara tacka för all er support,
hjälp och stöd under min första period. Jag och min familj är
helt förälskade i Trönö och trivs så oerhört bra!
Nu ser vi fram emot en ljusare framtid och jobbar för att
samla ihop kapital till ombyggnationen som är planerad i
september (kommer mer info om detta framöver).
Så här i efterhand så känner jag mest tacksamhet. Det var
väldigt jobbiga dagar men samtidigt gjorde det oss starkare.
Jag ser tillbaka på kaoset med väldigt mycket värme, både från
12

Vävföreningens jullotteri

Local Deli UF

Den 10 dec 2019 hade vävföreningen vinstdragning
på jullotteriet. Lotterna såldes under julmarknaden på
Söderblomsgården 30/11 och 1/12.

från Staffangymnasiet vann utmärkelsen
Söderhamns bästa UF-företag! Vi gratulerar!
Local Deli UF, som drivs av fyra tjejer, sålde lådor med lokalt
producerade godsaker, däribland Trönögumman äppelmust.
Nu håller vi tummarna för dem på den regionala tävlingen den
19 mars.
Följ gärna Local Deli UF på Facebook!

1.

2 st handdukar i hellinne

Lillemor Andersson, Njutånger

© Edith Isacsson

En delikatesslåda från Local Deli, där bland annat
Trönögumman äppelmust finns bland läckerheterna.
UF står för Ung Företagsamhet, som är en politiskt
obunden, ideell utbildningsorganisation verksam över
hela landet. Sedan 1980 drivs utbildningen
UF-företagande, där gymnasieelever under ett år
får möjlighet att ”träna och utveckla sin kreativitet,
företagsamhet och sitt entreprenörskap”. UF stöds av
offentliga medel och det privata näringslivet.

2.

Kudde i cottolin
Nelli Kopola, Norrala

3.

Röd trasmatta
Lena Nordström, Söderhamn

4.

2 st. handdukar i cottolin
John Wiman, Trönö

5.

Löpare i 6-skafts dräll
Birgitta Zetterberg, Norrala

6.

Handstickat
Kerstin Johansson, Trönö

7.

Handstickat
Stina Pettersson, Piteå

8.

Handstickat
Marita Eriksson, Trönö

9.

Handstickat
Inger Wahlqvist, Söderhamn

10.

Handstickat’
Kerstin Olsson, Trönö

ÄGGSEXA
fredag 3 april kl. 16.00
IOGT Enighet

När våren kom med sunnanvind och solen sken i sky,

Förtäring och underhållning!
Endast 160 kr/person!

då slog mitt hjärta underbart och rymden var som ny.
Ur fordoms gångna, mörka natt en morgonglädje kom,
när kärrets högflod sköljde upp de frusna fjolårsblom.

Anmälan senast 29 mars .ll Siv Wiman
0270 361 95 eller 070 376 84 95.

Dan Andersson

Arr: SPF Seniorerna

Trönö hembygdsförening söker

SERVERINGSPERSONAL

MODEVISNING

till Söderblomsgården
sommaren 2020

Onsdag 22 april kl. 19.00
IOGT Enighet

Självständigt arbete i kulturhistorisk miljö,
med besökare från när och fjärran.
Minst 18 år fyllda.
Språkkunskaper är en fördel.

Bu.ker visar vår– och sommarmode!
Underhållning av Björn Hagström & co.

VÄLKOMMEN!

Upplysningar Birgit Lundgren 076-795 5492
eller birgitlundgren@telia.com

Arr: SPF Seniorerna
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Utvecklingsplan

Tisdagsgruppen efterlyser:

och vision för Trönö

Finns det någon som har en fungerande

Idéerna och tankarna kring vad som är viktigt för Trönös
framtid är många, men samlade i ganska tydliga områden.
Det gäller vad vi kan göra för barn och ungdomar, hur vi kan
behålla vår service, hur vi kan öka antalet lediga bostäder,
trafiksäkerhet, ett attraktivt centrum. Med mera! Nu håller en
arbetsgrupp på att samla allt i en utvecklingsplan för Trönö.
Det gemensamma för tankarna och idéerna är att de
gäller Trönös framtid. Men för att få saker att hända skulle
det vara bra att samla dem i en gemensam vision. Vad vill vi
att idéerna och vårt arbete ska leda till? Hur vill vi att Trönö
ska vara i en framtid? Gärna kärnfullt och samlat i en
mening.

motorsåg
och som vill skänka den till
Tisdagsgruppen
så tar vi tacksamt emot den!
Kontakta då Sigurd Tång
på mobil 070 205 67 26

Har du idéer eller vill vara säker på att ingenting viktigt
glöms bort i utvecklingsplanen, eller bara lyssna, får du
gärna komma till nästa träff!

Vi ses på IOGT Enighet
onsdag den 25 mars kl. 19.15-21.
Hör av dig till Lena, lena.akerlind@outlook.com,
070 350 80 66, om du vill ha mer info, ta del av den
påbörjade planen eller har förslag på en vision.

Hållbar mat
Stefan Lundgren lärare, kock och
"självhushållare", tidigare Trönöbo
föreläser

tisdag den 17 mars kl. 18.30-21
på IOGT Enighet
Vad är hållbar mat?
Vad ska man äta och hur ska man välja?

Hållbart fika serveras för 65:Info och anmälan: Eva Nyberg
tfn 070 542 70 72

Trönös hjärtstartare
ﬁnns all d llgänglig
i e3 skåp vid aﬀären.
_______________________________________________________________________

Ett recept från Stefan:
Ta vara på överbliven frukostgröt och
gör ett gott bröd!

Ingredienser
ca 1/2 liter havregrynsgröt
50 g smör eller margarin
2 dl vatten (om man kokar skal eller
potatis använder man kokvattnet)
50 g jäst
2-3 msk socker
2 tsk salt
ca 1-1,5 liter vetemjöl
Gröten kan bytas ut mot kokt, mosad
potatis. Eller varför inte koka potatisskal eller morotsskal och blanda in i
brödet, det blir saftigt och jättegott!

Gör så här
• Smält margarin/smör, tillsätt vatten
och värm till 37 grader.
• Lös upp jästen i vätskan
• Blanda ner gröten och lite av mjölet.
• Fortsätt blanda in mjöl tills du får en
mjuk och fin deg.
• Låt degen jäsa i 30-45 minuter.
• Baka ut små tekakor, nagga med
gaffel.
• Låt jäsa på en plåt i 1-2 timmar
• Värm ugnen till ca 200 grader
• Grädda kakorna i ca 7-8 minuter
• Efter gräddningen kan man gärna
pensla med lite sirapsvatten. Låt dem
svalna under en bakduk.

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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RÖNNINGENS BYGDEFÖRENING
Trots den ovanliga ”vintern” måste vi hoppas på en skön vår!
Då har vi tänkt oss att orka med följande aktiviteter.
Lördag 21:a mars kl. 13:00 – 16:00
”Vi firar våffeldagen med Gå-Bingo”, våfflor, fika och korv med bröd.
Söndag 19:e april kl. 17:00
Årsmöte, föreningen bjuder på fika.
Onsdag 22:a april kl. 18:00
Temakväll om Trönöån. Flodpärlmussla, utter, bäver, häger, flodkräfta.
Vattenkvalitet. Länsstyrelsen, miljökontoret, fiskevårdsföreningen.
Servering med kaffe och smörgås.
Vi räknar också med att klara av sommarens Gå-Bingo,
om vi kan få fram den hjälp som behövs ...?
HÅLL FULL KOLL PÅ VÅR AFFISCHTAVLA UTANFÖR AFFÄREN!
RÖNNINGENS BYGDEFÖRENING

Kvalitetscer ﬁering

.

ICA I love eco

Catering
Smörgåstårtor, festplankor, ostbrickor, matkorgar och landgångar.

Tjänster online
Beställ mat – hämta upp senare
under dagen kostnadsfri+.
Alla dagar, även helg!

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

Vi arbetar med lokala
producenter.

Hemkörning – handla online,
mejla eller ring in din köplista!
Gå in på h p://www.ica.se/bu ker

Tidningar
Telefon:

0270 360 85

Öppe8der:

E-post:

Vi jobbar hårt med a3
ständigt hi3a klipp åt er
kunder!
emelie.stjernfelt@nara.ica.se

Vardagar 9-19

Helger
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10-17

Ombud för
Apotek
Post
Systembolag
Svenska spel

Om ni vill resa miljövänligt,
säkert och bekvämt!

Allt inom byggplåt!
• Lägenhetsuthyrning • Fas ghetsskötsel
• Snöröjning
Söderhamn 0270 10071, 070 516 42 99
16

Gratinerad fisk med prästost, för 4 personer
Ett lättlagat recept som Astrid Wadsten har bidragit med.
Ingredienser

Gör så här:

4 torskryggfiléer
1 tsk salt
2 krm svartpeppar
100 g prästost
2 dl crème fraiche
2 tomater
1/2 kruka färsk basilika

Sätt ugnen på 225º
Salta och peppra fisken, lägg den i en smord ugnsform
Riv osten grovt, rör ihop den med crème fraiche, och
bred detta över fisken.
Skiva tomaterna och lägg dem ovanpå.
Gratinera i ugnen 15-20 minuter tills allt fått fin färg.
Garnera med basilika.
© Ulrika Eriksson

Servera med ris eller kokt potatis.

VEM VET MER?
Det här är en ljusstake som finns i Sothåls-stugan intill Söderblomsgården. En likadan har hamnat söderöver som ett arvegods från
Trönö. Har hört sägas att den kallas Ljusne-stake och det finns också
uppgifter om att den tillverkats av en smed i Söderhamn.
Finns det flera likadana i Trönö? Vet någon läsare mera om den
här speciella ljusstaken?
Hör av dig till Birgit Lundgren, tel. 076 795 54 92 eller
birgitlundgren@telia.com
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DET HÄNDER I TRÖNÖ
Måndagar gympa med styrketräning kl. 18.00 i skolans gympasal.
Tisdagar gympa kl. 16-17 i skolans gymnastiksal.
Tisdagar kl. 9-12 träffas Tisdagsgruppen,
samling vid IOGT, fika efteråt.
Tisdagar bingo på IP kl. 10.30. Arr. SPF.
Torsdagar ojämna veckor fotocirkel
på Västergårn kl. 13.00.
Torsdagar jämna veckor Trönöminnen
kl. 13.00 på Västergårn.
Torsdagar jämna veckor Helge Törnros-cirkel
Kl. 13.00 på Västergårn (parallellt med Trönöminnen).

MARS
On 11 mars

Ung i Trönö kl. 19.15-21.00 på IOGT Enighet
Se sidan 19.

Sö 15 mars

Konstgudstjänst med konstnären Eva Söderström
Trönö kyrka kl. 11, se s. 20.

Ti 17 mars

Hållbar mat föredrag med Stefan Lundgren, se s. 14.

Lö 21 mars

Gåbingo i Rönningen kl. 13-16, se s. 15.

On 25 mars

Utvecklingsplanen 19.15-21 IOGT Enighet, se s. 14.

Lö 28 mars
– ti 31 mars

”Amerikafararna” fotoutställning Västergårn, se s. 9.
Öppet 11-15 lö-sö och 17-19 må-ti.

Sö 29 mars

”Elvis i våra hjärtan” med Johnny Wiktorsson.
Trönö kyrka kl. 11.00, se s. 20.

APRIL

Telefon:

070-522 63 54
Trönögymmet

Fre 3 april

Äggsexa kl. 16.00 på IOGT Enighet.
Mat och underhållning, föranmälan, se s.13. Arr: SPF

Sö 19 april

Årsmöte Rönningens bygdeförening kl. 17.00, s. 15.

On 22 april

Trönöån temakväll i Rönningen kl. 18.00, se s. 15.

On 22 april

Modevisning IOGT Enighet kl. 19.00, se s. 13.
Underhållning, ingen föranmälan. Arr: SPF

Lö 25 april

Vi gör fint i byn! Den årliga vårstädningen av diken.
Mer info senare.

Sö 26 april

Årsmöte Trönöbygden ek för kl. 15.00 IOGT Enighet.

Sö 26 april

Årsmöte Trönö hembygdsförening kl.18.00 Västergårn.

To 30 april

Valborgsfirande kl. 18.00 i och vid kyrkan, se s. 20.
Kyrkokören sjunger, SPF bjuder på korv.

För medlemmar i Trönöbygden ek för:

To 30 april

Majbrasa vid grillplatsen utmed Åstigen, tänds cirka kl. 19.

Lämna glödlampor och lysrör ll

bokas via
ICA Trönö
0270 360 85
Familjekort medlemmar i TEF:
400 kr/år
Familjekort ej medlemmar:
600 kr/år

Bystugan under ordinarie öppeJder.

MAJ
Lö 30 maj

Vi transporterar vidare .ll Långtå.

Plantbytardag vid Söderblomsgården kl. 12-15, se s. 19.

OBS! Lysrör i sin förpackning.

Vill du/ni ha med något i kalendariet?
Lämna uppgifterna till Trönöbygdens redaktion, helst via mejl
info@tronobygden.se men telefon och skrivna lappar i brevlådan
utanför bystugan går också bra.
Sista inlämningsdag den 15:e februari, maj, augusti respektive
november.
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bio
Följ oss på Facebook, i gruppen ”Trönö bio”!

Är du tonåring och bor i Trönö?
Tycker du det är tråkigt här?
Saknar du någon ak.vitet eller e+
bra ställe a+ hänga på?
Är du vuxen och vill hjälpa
ungdomarna a+ ﬁxa något bra?

Välkommen ll IOGT Enighet
onsdag den 11 mars kl. 19.15-21.00

Söderblomsgården i Trönö

lördag 30/5 kl. 12.00 – 15.00
Köp – sälj – byt trädgårdsväxter,
sticklingar och plantor från Söderblomsgårdens trädgård och andra odlare
i trakten. Kl. 12 berättar Robert Wirén
om tillkomsten av Söderblomsgårdens
trädgård. Upplysningar och anmälan
Lena Åkerlind, tfn 070 350 80 66
eller mejla lena.akerlind@outlook.com
(Mer info i nästa nummer)

Vi pratar om vad vi kan göra
.llsammans!
Förebyggande enheten, Söderhamns
kommun, ger oss .ps och stöd och
hjälper oss a+ komma vidare med
våra idéer, samtal och planering.

Arr: Trönöbygden ek för / Grannsamverkan

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 a3 ta ner träd
på din tomt?
Vi ﬁxar nedtagning och
bortkörning.

Försäljning och service
inom skog & trädgård

Vi u@ör även:

SNÖSLUNGOR, GRÄSKLIPPARE
med mera

• manuell snösko+ning
av tak och gårdsplaner
• grus– och sandsopning
• häck– och gräsklippning
• grästrimning

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 5 mars
En stund i s llhet med dikt & musik.
Trönö kyrka kl. 17.00.
Söndag 8 mars
Visita onshögmässa med biskop Karin
Johannesson. Norrala kyrka kl. 11.00.
Norrala-Trönö kyrkokör medverkar med
solister och musiker.
Söndag 15 mars
Konstgudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.
Eva Söderström, konstnär och teolog,
håller konstpredikan. Kyrkkaﬀe.
Onsdag 18 mars
Veckomässa i Trönö kyrka kl. 17.00.
Söndag 29 mars
Musikgudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.
”Elvis i våra hjärtan” Johnny Wiktorsson.
Kyrkkaﬀe.

Söndag 5 april
Konsert med Kikki Danielsson.
Norrala kyrka kl. 18.00.
Bilje+er via nor2c.se

Söndag 10 maj
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.

Långfredag 10 april
Gudstjänst, Trönö kyrka kl. 14. 00.

Torsdag 21 maj, Kris himmelsfärdsdag
Gudstjänst i Norrala kyrka kl. 11.00.
Sång av Norrala-Trönö kyrkokör.
Kyrkkaﬀe på läktaren.

Söndag 12 april
Påskdagsgudstjänst i Norrala kyrka
kl. 11.00. Sång och musik.

Torsdag 21 maj, Kris himmelsfärdsdag
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 14.00. Sång och
musik. SPF:s kyrksöndag, kyrkkaﬀe.

Måndag 13 april, annandag påsk
Gudstjänst i Skärså samlingssal kl. 18.00.
Kaﬀe.

Söndag 24 maj
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.
Lekmannaledd av Marie-Louise Tynong.
Sång av Svärdsjö kyrkokör.

Söndag 19 april
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.
Onsdag 22 april
Veckomässa i Trönö kyrka kl. 17.00.

Torsdag 2 april
En stund i s llhet i Trönö kyrka kl. 17.00.

Torsdag 30 april
Valborgsmässoﬁrande Trönö kyrka 18.00.
Sång av Norrala-Trönö kyrkokör.
SPF bjuder på korv.

Söndag 5 april
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.

Söndag 3 maj
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.

20

Församlingsexpedi.onen: 0270 300 95
norrala.pastorat@svenskakyrkan.se

