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Organ för Trönöbygden ekonomisk förening

40 kr

20-årsfirandet fortsätter! I detta nummer får vi en initierad skildring från
kyrkbranden 1998, en händelse som säkerligen bidrog till att brandvärnet
startades, samt en artikel om de fastigheter Trönöbygden ekonomisk
förening förvärvat under sina första 20 år.
Sidorna 14–15

Foto: Alma Hansson

En dag på fäboden –
eller flera veckor
Somliga tar en traktortur över dagen
och insuper atmosfären. Andra väljer
volontärliv under nästan hela sommaren. Följ med till Krype!
Sidan 17

Foto: Birgit Lundgren

Hägers nya ägare presenterar sig som de få utvalda, Chosen Few. En liten MC-klubb
med få medlemmar och stark sammanhållning. De är i full färd med att bygga om
och inreda enligt sina egna önskemål och har många planer för sin framtid i Trönö.
sidorna 4–5

Foto: Joel Bergrot

Klenoder från Trönbyn
Foto: Birgit Lundgren

Röjning, rustning
och vallvandring

Foto: Marie Sundberg

Trönös största trädgård
och dess trogna väktare

Hembygdsföreningen har börjat röja
stigen till Gårtjärn, vilket Kerstin
Olsson, Margitta Skavsjö och Lena
Åkerlind är i färd med ovan. Och den
gamla skolstigen Strigadden har åter
vandrats.

Kyrkogården måste utan konkurrens vara
den största planerade ytan i byn. Den,
liksom Norrala kyrkogård, sköts året runt
av ett gäng som man även möter inne i
kyrkan under gudstjänsterna. Det är ett
mångsidigt arbete, och de trivs!

Sidorna 21 och 22

Sidorna 7–9

Från vägg till vind till museum, har
dessa målningar från gården Jon Svens
i Trönbyn vandrat. De har lyckligtvis
tagits tillvara och bor numera på
Hudiksvalls museum.
Sidan 20

Smått och gott
Bussarna till Grubbe
Tisdagsgruppen jobbar på

sidan 11
sidan 11

Till Trönö av en slump

sidan 13

Goda squashbiffar

sidan 19

Kalendarium (välfyllt)

sidan 26
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Reparation
och service
av de flesta bilmärken.

Däckservice
och däckhotell

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

Telefon:

0270 302 20
Efter gamla E4 mittemot Norrala kyrka

RING ALLTID FÖRE BESÖK!

Hos WERNERS i Norrala kan du
•

köpa en släpvagn eller båttrailer i alla
storlekar, även tillbehör

• köpa däck och fälgar till nästan allt som rullar

Hos oss finns en HJÄRTSTARTARE tillgänglig!
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Ledaren
Hej Trönöbygden!
Hoppas er sommar varit härlig och att ni passat på att njuta av det varma och soliga vädret!
Själv har jag mest ägnat semestern åt bad, fiske och tid med familjen vilket varit skönt efter
en hektisk vår.
Soligt och varmt var det minst sagt när det anordnades bakluckeloppis på täkten vid ICA
den 3 juli. En mycket välbesökt och uppskattad tillställning!
Den 25 juli och 8 augusti ordnade Rönningens bygdeförening gåbingo igen efter att ha
haft uppehåll under 2020. Två riktigt välbesökta kvällar med en lagom promenad och härligt
umgänge, mat och fika utomhus. Naturligtvis har Allans Traktortaxi kört besökare till och
från bygdegården precis som vanligt. Beroende på när detta nummer landar i din brevlåda
har kanske även en tredje gåbingo hunnit genomföras den 22 augusti, förhoppningsvis lika
välbesökt som de två första. I juli har det också anordnats traktorcruising och traktorutflykter till bland annat Söderblomsgården och Krype fäbodar.
Jag vill passa på att rikta ett STORT TACK till er som arrangerar allt detta och ser till att
Trönö fortsätter leva! Utan alla er drivna eldsjälar skulle det inte hända mycket i bygden!
Styrelsen har i början av augusti genomfört sitt första möte efter sommaruppehållet och det
fanns mycket att diskutera på dagordningen! Detta var också vårt första ”analoga” möte i år
så det kändes bra att äntligen ses på riktigt igen. Vi passade också på att fira Olle Sahlin som
fyllt 70 år med en härlig smörgåstårta från ICA Trönö.

Trönöbygden utkommer
med fyra nr/år tills vidare.
Ansvarig utgivare
Karolina Svensk

073 183 64 59
Postadress
Trönöbygden
Lertagsvägen 1
826 95 Trönödal

Hemsida
www.tronobygden.se

E-post
Info@tronobygden.se

Besöksadress
Bystugan, Lertagsvägen 1
Telefon:
0270 42 77 62
Bankgiro:
5125 – 0298

Redaktion
Birgit Lundgren
076 795 54 92

Nu är hösten på intågande och evenemangskalendern börjar fyllas på. Vi har en hel del roligt att se fram emot de närmsta veckorna, bland annat invigning av ytterligare ett konstverk
i centrum, äppelinsamlingsvecka och förhoppningsvis också äntligen Skördefesten som var
mycket saknad förra året. Förhoppningsvis kan allt detta genomföras enligt plan och jag
hoppas ni håller koll på kalendern, både här i tidningen och bland de evenemang vi lägger ut
på Facebook så ni inte missar något. Hoppas vi ses på något av dessa evenemang!

Lena Åkerlind
070 350 80 66

Layout och redigering
Marie Sundberg
070 327 64 01

Tryck

Karolina Svensk
Ordf. TEF

Höstmöte

Medlemsmöte om vår verksamhet.

Trönöbygden ek för
söndag 3 okt kl. 15–17
IOGT Enighet

Vad gör föreningen?
Vad ska vi rikta in oss på
under 2022?

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

Bystugans öppettider
Kontor och bibliotek
Tisdagar

12-15.30

Lena

070 350 80 66

Torsdagar 10-13

Alla är välkomna!

Astrid

070 238 68 91

Välkommen att medverka i bygdebladet

Övernattningsrum 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 i färg. Den delas
ut till alla hushåll i Trönö och till medlemmar i TEF som
bor på annan ort. Tidningen finns på biblioteket och i
andra offentliga lokaler i Söderhamn. Den finns också att
köpa på ICA Trönö.

•
•
•
•
•
•
•

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
jpeg, BMP eller TIFF (bilder). OBS! Ej pdf!
Annonspriser
1/2 sida:
910 kr
1/4 sida:
620 kr
1/8 sida:
350 kr
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/natt
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

Tidigare nummer

www.tronobygden.se
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De utvalda som valde Trönö

J

ag har mött en ny värld i dag.
En av de Trönöfastigheter som bytt ägare tidigare i år är
Hägers. Inget konstigt med det, men däremot att de nya ägarna
är av en annan slags familj än vi är vana vid här i byn.
Den här familjen har namnet Chosen Few, och består
enbart av män, de flesta mellan 40 och 60 år, egna familjeförsörjare, både företagare och anställda inom vitt skilda yrken.
De har ett gemensamt intresse: motorcyklar med ett speciellt
utseende, helst Harley Davidsson av customtyp, som innebär
att den är ombyggd på något sätt, gärna med mycket krom.
Medlemmarna delar också grundläggande moraliska
värderingar och har en stark känsla av solidaritet och sammanhållning inom gruppen.
Motorcyklarnas antal i landet har ökat under senare år,
liksom antalet mc-klubbar. I Sverige finns nu omkring 400
organiserade klubbar varav Chosen Few är en av Sverigeklubbarna, och finns endast i Umeå och Söderhamn. De oorganiserade klubbarna är troligen dubbelt så många, ca 800.
I Bollnäs finns nu två klubbar, i Hudiksvall tre och i
Delsbo en. Vissa av klubbarna kan ha både kvinnor och män
som fullvärdiga medlemmar, andra består av enbart kvinnor
eller vanligast enbart män. På min fördomsfulla fråga om
kriminalitet förekommer i klubbarna blir svaret att det tillhör
en förgången tid och rör enstaka individer, inte hela klubbar.
Söderhamnsklubben Chosen Few bildades i Söderhamn av
fyra motorcykelentusiaster för tre år sedan efter drygt två års
förberedelser och består nu av totalt 13 medlemmar med en
vice president, Mikael Hamrén, som ledare. För att bli medlem
börjar den som har intresse för mc med att bli ”hängis” (hang
around) under ett par år och deltar i klubbens aktiviteter för att
sedan, om allt känns bra från båda håll, bli provmedlem
(prospect) i ca ett år för att se hur man passar in i klubbens
gemensamma värdegrund. Därefter kan man väljas in som
fullvärdig medlem efter att ha passerat de två lägsta nivåerna.

Text & foto:
Birgit Lundgren

Nolltolerans mot droger (utom alkohol) gäller, även om tillfrisknade missbrukare är välkomna.
Den här mc-familjen, varav de allra flesta är bosatta
i Söderhamns kommun, fungerar som en förening, nu
med 13 medlemmar med Micke Hamrén som ordförande på
obestämd tid, en kassör och en sekreterare. Efter att ha hyrt
klubblokal i Bergvik kom funderingar på att köpa i stället för
att hyra. Beslutet att köpa Hägers togs gemensamt av alla i
klubben och alla kostnader delas lika mellan medlemmarna.
Efter livliga, givande diskussioner togs ett gemensamt
beslut om hur lokalerna skulle anpassas på bästa sätt. Arbetet
med att bygga om invändigt för att skapa en fungerande
mötesplats utförs av de som just för tillfället har tid. Vissa har
kunskaperna och andra är hantlangare, det finns alltid arbete
och användning för allas förmågor.
Medlemmarnas hojar kostar från 100 000 och uppåt, vissa
mekar själva med sina maskiner och andra väljer att lämna in
dyrgriparna vid behov. Ett mekargarage står på önskelistan,
men är inte nödvändigt i nuläget.

Tjejerna deltar i allt arbete även mekandet. Här är det Paulina som
fixar något.
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innesluter alla i gruppgemenskapen. Tydliga ramar, gemenskap, solidaritet, att ställa upp för varandra i vått och torrt ger
trygghet och ingår i de mänskliga behov vi alla, med eller utan
motorcykel har. Uppbrutna familjebildningar, dålig kontakt
med släkten, flytt till andra delar av världen för arbete eller
studier kan vara hinder på vägen för att uppnå de så viktiga
behoven av trygghet.
Storhelger finns alltid gemenskapen på klubben. Julbordet
äts några dagar innan julaftonen och förra året blev en hel
del mat över som skänktes till kyrkan. Eftersom flera av
medlemmarna vill tillbringa julaftonen med sin släkt på dagen,
samlas man kvällen innan i klubblokalen för uppesittarkväll.
Julaftonskvällen firas också gemensamt. Ingen klubbmedlem
ska känna sig ensam på storhelger, mc-familjen omfattar alla.
Tanken kommer osökt – kanske är det här ett sätt att
tillgodose mänskliga behov i vår tid? Behov som för 100 år
sedan, efter den stora folkomflyttningen i Sverige, söktes i
nykterhetsföreningar, frikyrkor och fackföreningar? Den
största skillnaden kanske är motorcykeln.

Killarna på första sidan har vänt sig om och visar sig vara till
vänster Mikael Hamrén, klubbens ordförande, och Jesper Widahr,
en av de yngsta med sina 39 år.

Trönö känns absolut rätt med det positiva mottagande man fått
och föreningen vill gärna vara med i Trönöföretagarna och
Trönöbygden ekonomisk förening för att stärka sina kontakter
med föreningslivet i byn.
Chosen few består enbart av män, kvinnor kan inte bli
medlemmar. Anledningen till uppdelningen är tidigare dåliga
erfarenheter av störningar och konflikter, när privata laddade
relationsproblem uppstår och påverkar hela gruppen negativt.
Fullvärdiga medlemmars stadiga partners kallas Ladies 36,
deltar fullt ut i verksamheten och bemöts med största respekt,
men får inte delta i beslutsfattandet. Regelverket på den
punkten är tydligt och klart och inte förhandlingsbart.
Kvinnorna har också västar av lite annat snitt och utan
dödskalle. Flera av medlemmarna har barn i olika åldrar som
också deltar i verksamheten.
En av de aktiviteter som mc-klubbarna ägnar sig åt är att
besöka varandra. Varje lördag mellan kl. 11 och 15 är lokalen
i Trönö öppen för besökare, en mötesplats för alla. Den förste
som dyker upp efter mig är Tomas Johansson, bosatt i Örebro,
som kommer med sin pappa Åke Bodström från Wij. Tomas
kommer med sin lite annorlunda mc-väst som dock tydligt
visar hans hemvist, Nobody’s MC, Närke. Han blir hjärtligt
mottagen liksom en ”ensamseglare” från Enånger och ett gäng
från Ånge som kommer med sina dovt mullrande maskiner
och parkerar utanför. Västarna ger tydlig info till invigda om
klubbtillhörighet och position i gruppen.
Att alla möts med öppna armar går inte att ta miste på.
Regelverket är i stort sett lika för mc-klubbarna och den
gemensamma värdegrund som finns bland motorcyklisterna

”Gråttis” från Stråtjära med sin hund Balder, tar en fika
utanför klubblokalen.
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Välkommen till
ICA
Öppettider
Butiken & Café Rutan
Måndag–fredag
Lördag
Söndag

7–19
7–17
9–17

Vi arbetar med lokala producenter.

Vi jobbar hårt med att ständigt hitta
klipp åt er kunder!
Emelie Stjernfelt med personal

Catering
Smörgåstårtor, festplankor, ostbrickor, matkorgar
och landgångar.

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

Hemkörning – handla online, mejla eller ring in din
köplista! Gå in på http://www.ica.se/butiker

Tidningar

Inte bara skruvar och muttrar

Ombud för
Apotek
Systembolag
Post

ÖVER 14 000 ARTIKLAR I LAGER

Kvalitetscertifiering

• fästelement • lager • tätningar

ICA I love eco är vårt eget ekologiska sortiment,

SNABBA LEVERANSER OCH SMART LOGISTIK

som vi ständigt jobbar med att bredda och utveckla.
Här hittar du ekologisk mat och varor till hemmet, allt
producerat i balans med naturen.

INSECO i Söderhamn AB

Telefon:
E-post:

Tel:

0270 360 85
emelie.stjernfelt@nara.ica.se

0270 735 50 vx

E-post: post@inseco.se
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Väktare över himmel och jord

Text & foto:
Marie Sundberg

Malin Björklin har varit anställd sedan 2017 efter att först ha
jobbat en sommarsäsong. Hon tycker inte titeln är viktig, men
på papperet är hon kyrkogårdschef.
– Jag gör scheman och fördelar arbetet, men det är viktigt att
alla får säga sitt och ha synpunkter, säger hon. Alla bidrar med
idéer om vad som behöver göras, och så delar vi upp det på
bästa sätt.
Hon gick naturbruksgymnasiet på Nytorp i Arbrå, och har i
och med det en bra grund för det hon gör idag. Inblick i
kyrkvaktmästeriet fick hon via sin pappa, som jobbade på
kyrkogårdarna i Söderala pastorat. Fast mellan skolan och
nuvarande tjänst sysslade hon med något helt annat, nämligen
arbete i Lekias (före detta Barnens hus) butik i Söderhamn,
där hon var i 17 år. Hon trivdes bra, men en dag lockade ändå
något annat. Det blev kyrkogårdar och kyrkor istället för
leksaker och barnvagnar, något hon inte ångrar.
– Det är fritt och varierat och man får vara ute mycket.
Som exempel på de varierade sysslorna berättar hon om
hur en urnsättning går till, där vaktmästaren först gräver
gropen där urnan ska sänkas. Om anhöriga ska vara med,
möter man dem och berättar om hur det kommer att gå till. Då
har man först bytt om från arbetskläder till lite finare. Man
följer de anhöriga till platsen och antingen bistår dem i
nedsänkningen, eller låter dem göra det själva och ha stunden i

De tre! Någon av dessa stöter du sannolikt på om du tar en
tur på kyrkogården eller kommer till en gudstjänst. Peter till
vänster och Thomas, med Malin bakom.

D

e vårdar marken och det som växer. Ser till att inga
stenar håller på att välta. Plogar och sandar på vintern,
klipper gräs och häckar under sommaren. Fixar sånt som går
sönder, snickrar, servar maskiner, målar och gräver. Bland
annat. Robusta kläder, skit under naglarna, alla väder och
väldigt mycket frisk luft.
Det är den ena sidan av jobbet
Den jordnära.
Nästa dag eller rentav nästa stund kan overallen åka av och
finkäderna dras på, för då är det himladelen som gäller. När
någon aktivitet sker inne i kyrkan finns också alltid en väktare
på plats, som tänder ljus, ser till att det finns psalmböcker
utlagda, att det finns blommor, att mikrofonerna fungerar och,
inte minst, att klockorna ringer. Det är vanliga gudstjänster,
dop, bröllop, konserter och begravningar. Inför dopen ska det
finnas lagom tempererat vatten till hands, före begravningar
tar vaktmästaren fram bockarna som kistan ska vila på, och
kärlet med jord och den lilla spaden som prästen ska använda.
De låser och låser upp, byter glödlampor, städar och ser till
att allt är som det ska i kyrkan och på kyrkogården. Året runt.
I Norrala Trönö församling finns tre helårsanställda kyrkvaktmästare tillika kyrkogårdsarbetare.

Malin tar en dans med räfsan under städningen efter
häckklippningen..
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Thomas verkar fundera på om han ska ta en tur med den
rejäla åkgräsklipparen eller hjälpa Malin med räfsningen.
enskildhet allt efter önskemål. Efteråt är det vaktmästaren som
täcker gropen igen, åter iförd de vanliga arbetskläderna.
För Malin är jobbet dessutom ännu mer omväxlande än för
de flesta vaktmästare. En fjärdedel av tjänsten är avsatt för
andra saker, som till exempel att arbeta med miniorgrupper.
De senaste två åren har hon ansvarat för kyrkans informationsblad som kommer ut fyra gånger per år och under pandemin
har hon i linje med den omställning av verksamheten som
varit nödvändig, lärt sig att filma och redigera digitala
gudstjänster som har sänts på Youtube.
Hon sjunger i kyrkokören också, i altstämman.
Men det räknas till fritiden.

Det är många häckmeter som ska ansas, men Peter gör det
ganska fort med motorsågen.
han kände Thomas sedan tidigare, och fick via honom veta att
det kunde finnas jobb på kyrkogården.
– Så jag ringde och frågade, säger Peter.
Det blev säsongsjobb som ledde till helårsanställning också
för honom. Han betonar samma fördelar med arbetet som de
andra har gjort, friheten och mångsidigheten, sammanhållningen i gänget.
– Och jag älskar att vara ute! säger han med eftertryck.

Thomas Thörnros började ungefär samtidigt som Malin med
först en säsong och sedan en helårstjänst sedan 2017. Även
han kom från jobb inom försäljning, det var reservdelar med
Bilbolaget lastvagnar som arbetsplats under många år. Även
han trivdes, men när företaget en dag varslade om uppsägning
för ett antal anställda började han se sig om efter alternativ.
Han blev tipsad av en kompis om vaktmästarjobbet i Norrala
Trönö, och rätt snart därefter var han anställd för en säsong.
Liksom Malin uppskattar han variationen i jobbet. Och
friheten.
– Att få vara ute! Att se resultat. När man klipper gräs eller
häckar syns det ju att det blir fint.
Han betonar samarbetet och den goda stämning som råder i
den lilla arbetsgruppen.
– Vi samsas väldigt bra och kan prata om allt. Vi hjälps åt.
Och det är viktigt, menar Thomas. Annars skulle det inte
fungera så bra.
Sedan kommer vi in på grävning. I garaget står en liten
grävmaskin som används för gravar, men för en tid sedan
grävde de även för fiber och för de kablar som skulle ansluta
kyrkans nya solcellsanläggning till elsystemet.
Thomas härstammar från Trönö, pappans släkt kommer
från Daglysa, och Thomas känner sig inte främmande inför att
flytta hit en dag om en öppning skulle ges.
Peter Sedvall är nyast i gänget, och är den tredje av tre
som jobbat i butik. I Peters fall var det skor som gällde. Det
blev 39 år totalt vara tio som egenföretagare. Sedan kände han
att var det dags att göra något annat. Även han hade kontakter,

Sommarsol och vackerväder, men nog händer det att det
regnar och blåser också. Och snöar. Men leendena sitter
där ändå.
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Det har också blivit så att han har börjat assistera Edbergs
begravningsbyrå, inte bara i anslutning till begravningar utan
även med att hämta avlidna, köra dem till bårhuset och bistå i
det praktiska.
– Det trodde jag aldrig jag skulle kunna göra för bara några
år sedan, utbrister han och ser nästan lite förvånad ut.
Alla tre trivs, ingen ångrar sitt val. Kyrkogårds- och kyrkvaktmästare verkar vara ett drömjobb på många sätt. Och det finns
fler som gärna hänger på.
Under sommarhalvåret är det avsevärt mycket mer att göra
än under vintern, och där kommer säsongsarbetarna in i
bilden. Tre sådana är i farten denna sommar, det är Mia och
Vincent som varit med förr, och Danne som är ny för i år. Och
ja, de uttrycker precis samma uppskattning inför jobbet och
teamet som övriga har gjort, så det är stor chans att de
återkommer även i framtiden om möjlighet ges.
Snart kommer höst och vinter, då endast kärntruppen är i
tjänst. Utomhus är det plogning, skottning och sandning som
gäller, och i övrigt är det en utmärkt period för underhåll av
maskiner och annan utrustning, att se över byggnader och
lokaler, och förstås som vanligt ringa i klockorna som kallar
till gudstjänst och andakt.

”Säsongarna” Vincent Vänngård, Danne Larsson och Mia
Pettersén redo att hugga i med vad som än behöver göras.

Med sinne för siffror och många bollar

Text & foto:
Marie Sundberg

O

m du ringer till kyrkans expedition i något ärende, är det
sannolikt Karin som svarar. Hon står där bakom sitt stora
arbetsbord, Karin Lindberg, som under de senaste 17 åren har
haft ansvar för att dokumentera församlingens ekonomi. Bland
annat, ska tilläggas, för hennes arbete omfattar inte bara bokföring och redovisning.
Tidigare hade hon skött kontoret med allt vad det innebär i
familjeföretaget, vars verksamhet för att uttrycka det kortfattat
rörde sig om entreprenad och fastigheter. Det var en gedigen
erfarenhet av siffror, blanketter, planering, organisation och
annat hon hade med sig till tjänsten som kyrkokamrer.
Medan vaktmästarna sköter det praktiska på kyrkogårdarna,
är det Karin som tar hand om det administrativa. Gravrättsinnehavare, gravskötsel och annat som hör till finns noga
registrerat i pärmar och i datorn.
– Det är ofta så att en uppgift genererar många fler, säger
hon. Till exempel om en person som ansvarar för skötsel av tio
gravar dör, då måste ofta många anhöriga kontaktas för att
reda ut vilka som ska ta över det ansvaret. Och blanketter ska
skrivas för varje ärende.
Hon har förstås frekvent kontakt med begravningsbyråer,
men även privatpersoner kan ringa för att boka tid för
begravning och en plats på kyrkogården. Fast Karin har
kontakt med människor både när det handlar om livets början
och slut. Hon registrerar förutom begravningarna även dop,
vigslar och konfirmationer.
– Allt ska registreras och skickas till olika instanser, och
inget får bli fel, säger hon.
In- och utgående post passerar förstås också hennes
arbetsbord. Den ekonomiska redovisningen är självfallet en
avsevärd del av jobbet, med budgetar, faktureringar, betalningar och löner, men Karin har rutin och arbetar snabbt och
smidigt. Hon är också protokollförare vid sammanträden med
kyrkoråd och fullmäktige.

Karin mitt ibland sina arbetsredskap, dator, telefon, papper och
penna, och bakom skymtar ett av arkivskåpen som inrymmer ett
stort antal pärmar.

Men ganska snart ska hon lämna över till någon annan,
eftersom det gyllene fribrevet i form av pension är i faggorna.
Vem det än blir som kommer, får den personen överta ett
välskött arkiv med redovisningar, protokoll, listor och
dokumentation i god ordning, för Karin har koll.
Övriga anställda kommer och går i huset, men ofta är Karin
ensam då de andra är ute på annat håll. Det har hon inget emot,
då flyter arbetet på bra. Men hon har inget att invända mot en
eller annan distraktion heller.
– Det är roligt när folk kommer in och pratar en stund, ler
hon.
Så passa på, stanna till vid prästgården och säg hej till
Karin. Ett tag till är hon kvar. Tips: hon är morgontidig.
9
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Tidningen Trönöbygden
är visserligen ett medlemsblad,
men delas ut till alla hushåll
i Trönö oavsett om man är
medlem eller ej.
Om du inte redan är medlem, får du gärna bli det.
Avgiften är låg (se info och
kontaktuppgifter på sidan 26)
och via den stöttar du vårt
brandvärn, vår butik och
Tisdagsgruppen, för att bara
nämna några områden.

100 kr, smörgås och kaffe ingår
Anmälan till Siv Wiman på 070 376 84 95

Välkommen!
Arr: SPF

Välkommen!

Medicinsk massageterapeut

•

www.horselharmoni.se
horselharmoni@telia.com
070 509 93 51

•
•
•

Finns i Trönö och
på Grengatan 1
i Söderhamn

Trönös hjärtstartare
finns alltid tillgänglig
i ett skåp vid affären.
_______________________________________________________________________

•

Lymfmassage
Klassisk massage
Vibrationsträning
Infraröd bastu
Hörselträning

Vi kommer gärna till din bygd för att informera om oss, diskutera frågor samt ta
emot förslag och önskemål kring vad din förening vill att 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 butiken
till kurs i hjärt-lungräddning!

www.allis.nu

ALLIS arrangerar för ALLA
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Buss 67 och Närtrafik nr 840 rullar vidare

V

i informerade i förra numret av Trönöbygden om arbetet
med att bibehålla och utöka bussturer hela vägen upp till
Grubbe.
I detta nummer kan vi informera att från den 16 augusti till
11 december gäller en ny tidtabell. Glädjande är att det nu är
fler turer som går hela vägen till Grubbe. Våra skolungdomar
som under våren fått kliva av i Glamsta, när de kommit med
bussen som går 13.35 från Järnbron, kan nu åka hela vägen
hem. Även övriga resenärer som nyttjat turen slipper nu ordna

hämtning i Glamsta. Turen som går från Järnbron 16.15 går
hela vägen till Grubbe. Utökade turer från Grubbe möjliggör
även att det går att åka in till Söderhamn för t.ex träningar,
biobesök med mera.
Vi i bussgruppen är lovade att under hösten ha fortsatt
dialog med Rickard Sjöqvist (trafikutvecklare på X-trafik).
Dialogen gäller nästkommande tidtabell, den 12 december –
juni 2022. Vi är mycket positiva till detta samarbete, då vår
gemensamma målsättning är att skapa så bra förutsättningar
som det bara går. Betydelsen av en väl fungerande kollektivtrafik ska möjliggöra att bo och leva på landsbygden samt
locka till inflyttning. Vi vill gärna få in synpunkter på den
nya tidtabellen för vårt fortsatta arbete. Det är av stor vikt att
vi kan lämna så bra underlag som möjligt för att kollektivtrafiken i Trönö ska fungera så bra som möjligt.
För att bibehålla och utveckla kollektivtrafiken är det
också viktigt att vi nyttjar de turer som är. Ur miljösynpunkt
är det också av stor vikt att vi hjälps åt och om möjligt
åker kollektivt. Mer info om Närtrafiken finns på
www.xtrafik.se/flextrafik-nartrafik
Bussgruppen genom Barbro Sahlin
Lämna dina synpunkter till Trönöbygden
info@tronobygden.se eller ring 0270-427762,
så förmedlas de till oss i bussgruppen.

Den nya tidtabellen finns på X-trafiks hemsida

www.xtrafik.se

Nu kan vi åka! Ett gäng vid hållplatsen Stertebacken, redo att
kliva på bussen, från vänster Edvin Vestlund, Lina Lingman, Stina
Vestlund, Hilma Bylund och Elvira Bylund. (Foto: Janne Bild)

Där finns också information om Närtrafikens tider.

Tisdagsgruppen har överfylld att-göra-lista, efterlyser flera medlemmar

S

ommaren har rullat på utan uppehåll som vanligt för oss i
gruppen. Å-stigen har kontinuerligt hållits efter med
röjning och påfyllning av grus. Parken utanför Bystugan har
också rensats och blommor har pysslats om. Vi tog i ett svagt
ögonblick åt oss att hjälpa till med det konstverk som ska
placeras vid kyrkoparkeringen. Arbetet består av formsättning,
gjutning och uppmontering av konstverket. Kompetensen
finns inom gruppen, men det är ett stort jobb som kräver
mycket tid. Det
innebär att de tre
timmar vi träffas
inte räcker till att
iordningställa utan
det tar flera tisdagar
i anspråk.
Mejeriet utanför
Bystugan behövde
också fräschas upp

både in-och utvändigt,
vilket vi också gjort
i sommar. Vi har även
ordnat ett lotteri. Vinsterna bestod av egentillverkat
bänkbord,
fågelholkar och kastspel (dragningslista på
sidan ).
En Lyskväll efter
Å-stigen planeras även
i år, lördag 28 augusti.
Vi tar gärna emot
Arbete med konstverk. Bror Nyberg,
marschaller eller bidrag Kent Wiklund, Kent Mickelsson och
till kvällen. Brist på J-O Westlund.
sysselsättning
finns
inte, en lista med önskemål från föreningar och skolan finns.
Tyvärr hinner vi inte tillgodose allas önskemål då vi tar hänsyn till vad vi orkar, har kompetens samt utrustning till.
Uppfräschning av meVi välkomnar fler daglediga eller pensionärer till vår
jeriet. Janne Persson, grupp!
Stig-Arne Axling.

Text och foto: Olle Sahlin
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Rönningens bygdeförening
tackar alla!
Tack alla ni som bidrog till återstarten av Gå-bingon!
Ett tack både till deltagare och funktionärer.
Ni som gick banan runt såg säkert att
bron över ån är renoverad.
Stort tack till Kent Mickelsson
och Olle Sahlin för det arbetet!
Tack också till ALLIS och till er som bidragit ekonomiskt.
Inför hösten planerar vi för aktiviteter,
riktigt vad vet vi inte än.
Har du förslag eller idéer, så är du hjärtligt
välkommen med tips.
Tack också till alla medlemmar, både nya och gamla.
Avgiften (150 kr/fam.) bidrar också till
bygdegårdens drift och underhåll.
Vill DU bli medlem eller har missat medlemsavgiften
för i år är vårt bankgironummer 870-4975.
Glöm inte att skriva avsändare!

Vi utför 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 tittar på jobb och lämnar förslag på hur det
ska utföras, samt pris.

gunnar@elia.x.se

elia.x.se
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Betraktelser från Berge

Slumpen tog oss till Trönö

Text: Kirsten Bjerknes
Foto: Privat

E

n dag satt farmor och bläddrade i Dagens Nyheter. Där
såg hon annonsen som ställde allt på ända. Gården Nils
Magnus i Trönö var till salu och en obeskrivlig längtan
väcktes hos henne. Där ville hon bo och skapa sitt drömhus.
Långt bort från Värmlandsskogarna och allt dystert hon hade
genomlevt där.
För sitt inre såg hon ett vitt, rappat vinkelhus med ängsgräs
på taket och stora fönsterluckor runt varje fönster - trots att
hon redan bodde i ett drömhus som farfar Karlman hade
byggt. Ett vitt rappat hus, utrustat med dåtidens alla moderniteter och en generös veranda med en fantastisk utsikt över sjön
Hugn och Köla kyrka. Hon kallade huset Övralid.
Kruxet var hur hon skulle få honom att sälja huset och
flytta till den totalt okända byn Trönö. Hur hon lyckades med
det vet man inte.
Året var 1952. Farmor var 43 och farfar 42. Till slut fick
hon sitt drömhus. Det blev ingen gräsäng på taket. Inga fönsterluckor heller. Men hon fick de stora luftiga rummen som
hon ville ha. Det passade en mogen kvinna som hade växt upp
med 17 syskon. Hon hade trängts med sina syskon så det
räckte.

Roligt hade jag när jag hälsade på farmor och farfar.

Den 5 augusti 1963 tog alla drömmar slut. Sten omkom i en
bilolycka i Lindefallet. Han var 22 år gammal och redo för
internationell karriär som jazzmusiker.
Varken farmor eller farfar orkade bo kvar i Trönö efter
Stens död. De ville bara hem till Värmland igen.
Men hos oss väckte huset nya drömmar. Det var inte svårt
när man som vi bodde i en lägenhet i miljonprojektet Ronna i
Södertälje. Vi längtade bort mest hela tiden. Så när pappa Bo
fick jobb i Söderhamn gick flyttlasset till huset i Berge.
Ibland tänker jag på hur livet skulle ha sett ut om farmor
aldrig hade sett den där annonsen och var i världen vi hade
hamnat. Men jag vet precis vad som hände när farmor och
farfar återvände till Värmland. Farfar byggde drömhus på
drömhus. Det ena tjusigare än det andra. De flyttade och flyttade. Men farmor blev aldrig nöjd. Till slut hamnade de i en
trea på Vikengatan i Karlstad. Där fann farmor lugnet. Hon
fick jobb som kontorist på universitetet och fri tillgång till en
kopieringsmaskin.
Trönö har blivit min plats på jorden och den enda platsen
som jag alltid har återvänt till. Alltid.

Nyrenoverat med snö på taket och utan fönsterluckor.

Som liten hängde jag ofta hos farmor och farfar. Jag minns
hur hon tog mig i handen och promenerade över kullen ner till
Bergesboa där vi köpte färskt vitt bröd som var sagolikt gott
att doppa i den varma mjölkchokladen. Och jag minns hur
farfar stod nyvaken vid köksfönstret för att göra sig en egen
väderprognos för dagen.
Två söner hade de med sig i flytten. Oddbjörn och Sten,
som gick på läroverket i Söderhamn. Proppfulla med jazzdrömmar.
Farmor intresserade sig för bygdens folk och tog med sig
sin trådbandspelare för att göra intervjuer. Det enda namnet
jag minns är Tannås-Erik. Jag tror att intervjun sändes i radio.
Hennes bästa vän blev Carin Högman, som bodde i
gårdshuset. De hade egentligen inte så mycket gemensamt.
Farmor vurmade för litteraturen, klädde sig sobert och bar
gärna hatt medan Carin saltade in strömming iförd storblommig städrock, typ. Men en sak hade de gemensamt. De
gillade varandra och att klä ut sig och ställa till små spektakel
och vänskapen växte med åren.

Med tiden började
farmor Svea att kalla
huset i Trönö för
Ponderosa
efter
TV-serien Bröderna
Cartwright.
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Kyrkbranden i Trönö inträffade visserligen innan Trönö
brandvärn bildades, men det är säkert så att denna
katatstrof i högsta grad bidrog till bygdens uppslutning
och engagemang kring idén om ett eget brandvärn ett par
år senare. Här berättar Micke Lindberg om sina minnen
från natten då Trönö kyrka blev lågornas rov.

F

ör en tid sedan gick jag igenom en del gamla handlingar
för Trönö deltidskår som numera är Trönö brandvärn. Jag
hittade insatsrapporten jag skrev efter det att Trönö kyrka hade
brunnit. Med ens kastades jag tillbaka i tanken nästan 23 år.
Det var onsdag den 11 november 1998 och jag minns den
dagen som en mulen, småregnig och dimmig dag. Det var ett
”skitväder” men alldeles vindstilla. Flera passade på att elda
trädgårdsavfall så det, förutom dimman, fanns en lukt av
brandrök som bidrog till känslan av ett riktigt ”surväder”
Klockan 21:29 gick larmet (kom inte ihåg tiden men jag
har tjuvkikat i rapporten) på sökaren: Totallarm brand Trönö
nya kyrka. Jag var övertygad om att det var rök från någon av
de alla trädgårdsbrasorna som hade slagit ned runt kyrkan och
skapat en illusion om brandrök från kyrkan. På vägen ned till
brandstationen togs jag abrupt ur den villfarelsen då jag såg
lågor slå ut från fönstret i vapenrummet till vänster om tornet.
Detta var inledningen till en omtumlande natt i byn och här
är ett utdrag ur den insatsrapport jag skrev efter branden. Ni
får ha överseende med att fritext i insatsrapporter oftast inte
håller några högre litterära kvalitéter.
”Vid kvitteringen av larmet på station 640 (Trönö) begärdes
förstärkning från Söderala. Vi förberedde oss på en ev. rökdykning för att rädda något eller några föremål i kyrkan. Vid
framkomsten körde vi runt kyrkan och insåg att någon rökdykning inte var aktuell. Det kom en total övertändning i samma
stund som vi körde runt kyrkan, och efter ett kort stopp nedanför kyrkan omgrupperade vi till bondgården N.Ö om kyrkan.
Vid det här laget brann det ur samtliga fönster i kyrkan. Vi
inriktades på att i första skedet skydda församlingshemmet
och vaktmästeriet genom att vattenbegjuta dessa byggnader.
Söderhamn kom fram klockan 21:50 och fick i det läget i
uppgift att skydda bondgården. Söderala kom fram klockan
21:55 och fick som första uppgift att ordna vattenförsörjningen med två motorsprutor nere vid ån. Därefter lämnade ML
ledningsansvaret till SÅ.
Det byggdes upp två separata vattenförsörjningssystem.
Två motorsprutor vid ån, till två släckbilar (602-621) på
vägen, till två tankbilar (604-644) N.Ö om kyrkan, en sträcka
på ca 400 meter. När vattentillgången var tryggad påbörjades
den offensiva släckningen från den östra sidan om kyrkan.
Rasrisken från tornet gjorde att vi först klockan 01:15 (tornet
rasade 01:10) kunde påbörja offensiv släckning runt hela
kyrkan. Klockan 02:09 lämnade Söderala branden och
klockan 02:19 lämnade även Söderhamn branden.
Trönö fortsatte släckningsarbetet med tio man fram till
morgonen. Under ett dygn framåt stannade tre man med tankbilen (på försäkringsbolagets bekostnad) och skötte eftersläckningen och bevakningen. Sammanfattningsvis kan nämnas att
det redan vid vår framkomst stod klart att det skulle bli en

Avfotograferat foto taget av Ingemar Norgren den ödesdigra
natten. En kopia hänger i Bystugan, en på Söderblomsgården.

totalskada och att det inte skulle gå att rädda något från
lågorna. Brandförloppet var otroligt snabbt och vi hade ingen
möjlighet att dämpa branden. I stället fick vi inrikta oss på att
skydda de intilliggande byggnaderna.”
(Initialerna ML och SÅ som det refereras till i texten är undertecknad samt Sven-Åke Jonsson som var brandmästare i
Söderhamn på den tiden.)
Vi var totalt 20 man från tre brandstationer, både hel och deltid, som bekämpade elden. Trönö avslutade räddningstjänsten
klockan 05:20 men lämnade personal kvar under ett dygn för
eftersläckning. Slutresultatet känner ni alla till men det kunde
ha slutat värre, tack vare att det var helt vindstilla den natten
gick det omfattade gnistregnet rakt upp vilket underlättade
vårt arbete med att begränsa elden till kyrkan.
Vi lyckades inte att rädda något ur lågorna under natten
men hur otroligt det än lät i mina öron då, kunde man hitta
relikskrinet i brandresterna i sådant skick att det gick att
restaurera. Av kyrkklockorna återstod endast ett antal metallklumpar.
Drygt två år efter branden blev Trönö deltidsstation nedlagd men som fågeln Fenix återuppstod vi igen ur askan som
Trönö brandvärn.
Michael Lindberg
14
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Den 9 februari 2001 registrerades Trönöbygden ekonomisk förening. Föreningen har till ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att
själv eller genom annan

År 2005 köptes mejeriet in, för
att finnas till hands för dem som
vill ägna sig åt småskalig produktion av get- och koost. Det
fyllde sin funktion under många
år, men verksamheten har minskat och mejeriet står nu inför
försäljning.

1. ansvara för driften av Trönö brandvärn enligt avtal med
kommunal räddningstjänst
2. vid behov äga och förvalta fastigheter
3.

Foto: M. Sundberg

Lanthandeln, med lägenhet på övervåningen, köptes in 2006
av Roland Axling. Då hade Therese och Olle Sahlin redan
tagit över ICA-butiken och drivit den i fyra år. De jobbade på
till december 2014 då Emil Andersson tog över verksamheten.
Januari 2017 överläts verksamheten till butikschefen David
Eriksson, och från december 2019 är det Emelie Stjernfelt som
driver ICA-butiken.

4. i övrigt bevaka bygdens intressen

Driften av Trönö brandvärn har Michael Lindberg skrivit så
bra om i detta och tidigare nummer av tidningen. Där uppfyller
föreningen med råge de ambitioner man hade när föreningen
bildades, och de behov som finns av ett lokalt brandvärn.
När det gäller att stimulera utveckling av näringsliv, service
och turism, är det mest kopplat till de fastigheter föreningen
äger. Mer om det nedan.
Och när det gäller att i övrigt bevaka bygdens intressen har
det hänt en hel del genom åren, mer om det i nästa nummer.
Fastigheterna
År 2004 köptes Bystugan in. Föreningen, som tidigare hyrt
kontorsrum på övervåningen på Hägers, fick ”eget rum”. Från
början användes resten av huset som en slags företagskuvös
med kontorsrum för uthyrning. Under några år fanns en hantverksbutik som drevs av föreningen Trönö skapande händer.
När de flyttade ut fick kontoret sin nuvarande plats, och biblioteket på övervåningen flyttade ner. I en friskvårdslokal erbjöds
bland annat massage och fotvård under många år. Nu hyr
Trönö vävförening övervåningen och på nedre plan finns
två övernattningsrum med totalt åtta bäddar. De blev helt
färdigställda 2020, information om bokning finns på sidan
visitsoderhamn.se.

Lanthandeln före 2009, med gamla
entrén. (Foto: Marie Sundberg)

Under åren har flera
ombyggnationer och
renoveringar utförts,
oftast med stöd från
Länsstyrelsen. Värt att
nämna lite extra är
solelanläggningen som
togs i drift 2015 och
byggdes ut 2017. Den
bekostades av Trönöbor som köpte andelar,
Länsstyrelsen samt av
ideellt arbete.

Det senaste förvärvet var Brandstationen, som köptes in för
en (1) krona år 2007.

Foto: Anders Tång

Till stor del har föreningen, och därmed verksamheterna,
Bosse Lundstein att tacka för inköpen av fastigheterna.
Utan hans engagemang hade det varit svårt att hitta vägar
till finansiering, det är inte självklart för banker att låna ut
pengar till icke vinstdrivande verksamheter. Föreningen jobbar
ju främst för de enskilda medlemmarnas ekonomiska och
sociala intressen. Och pengar är för föreningen ett medel för
att uppnå det, inte ett mål i sig.

Med förenade ideella insatser målades den nya panelen på Bystugan med hemkokt Falu rödfärg 2013. (Foto: Janne Bild)

I slutet av 2004 gjordes ett försök att få överta Faxeholmens
hyreshus inom ramen för ett nytt bolag. Dock kunde man inte
komma överens om priset, man var oense om hur den eftersatta renoveringen skulle värderas. Det blev inget av den
gången, men på annan plats i tidningen bjuds nu alla intresserade in till att vara med och bygga bostadsrätter.

Lena Åkerlind
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Skördefest
Lördag 4 september kl. 11–14, i och kring IOGT Enighet
Servering av skördesoppa och kolbullar.
Har du något ätbart att sälja är du välkommen att göra det.
Något nyskördat, plockat, förädlat eller tillagat - allt går bra!
Anmälan till Lena Åkerlind, tfn 070-350 80 66, e-post info@tronobygden.se

OBS! Med reservation för ändringar!
På grund av rådande restriktioner behöver vi vara säkra på att
det inte blir trängsel inomhus. Därför är evenemanget beroende av bra väder.
Vid dåligt väder skjuts evenemanget fram till söndag 12 september, samma tid och plats.
Följ evenemanget på Facebook för aktuell info.
Arr: Trönöbygden ek för

måndag 30 augusti kl. 10.30
i församlingshemmet
Förtäring
Underhållning med

Kalle Karlsson
från Nianfors
Anmälan till
Siv Wiman
070 376 84 95
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Med traktor mot Krype och Fäbodens dag
Sista dagen i juli arrangerades Fäbodens dag på de fäbodar
som är i bruk i vår närhet. Flera traktorer med vagnar åkte från
Trönö och Norrala med målet Krype fäbod. Där fick vi intressant historia förmedlad av Roger Bergström och Annika
Rudolfsson, fin vissång och kulning framfördes, och vi fick
närkontakt med både djur och natur.
En djupare inblick i hur fäbodlivet gestaltar sig till vardags
berättar Alma Hansson om nedan.

Ovan får traktorchaffisen Allan en vänlig slick av den lilla ko
som vandrade runt och hälsade på alla. (Foto: Marie Sundberg)
Till vänster vallen en vanlig dag. (Foto: Alma Hansson)

Bångstyriga getter och bortsprungna kor
J
ag heter Alma Hansson, bor i Trönö och har nyss fyllt 16
år. Den här sommaren var mitt första år som sommarjobbare, jag har volontärarbetat hos Annika Rudolfsson på
Krype fäbod i Norrala.
Att ta sig till och från fäboden på elcykel har ibland varit en
utmaning, men det är ändå inget jämfört med de uppgifter jag
ibland stått inför där. Mitt mål för sommaren var att lära mig
mjölka getter helt själv, och tack vare att Annika lämnade mig
ensam med getterna lärde jag mig det ganska snabbt. Medans
ens händer är upptagna med spenarna kan geten sparka till
kärlet, så man behöver också kunna handskas med en get och
visa vem som bestämmer. Och efter bara någon vecka kunde
jag mjölka ett helt 5-literskärl själv!

Jag är med i Söderhamns scoutkår, och på fäboden fick
jag tillfällen att visa vad jag lärt mig där. Uppmärksamma besökare kunde lägga märke till att det stod en trefot med ränna
över gärsgårdsstaketet, vilket var min lösning på att leda
stuprännevattnet in i hagen. Det innebar mycket mindre
kånkande med vatten, samtidigt som korna fick mer att dricka.
Och på tal om trollen (korna)! En regnig och ruskig
morgon i början på augusti fick jag i uppdrag att hämta de runt
10-15 kor som vi, efter en titt på GPS:en, kunde konstatera
hade vandrat över fyra kilometer nordväst under natten, till
Losjö nära E4:an. En del av vägen fanns inte ens, så jag fick ta
mig genom knappt igenomtränglig terräng tills jag fann korna
ätandes på en åker. De vägrade tvärt att gå tillbaka vilket resulterade i att jag och Annika, tillsammans med några stackars
stugägare, i över sex timmar kämpade med att få dem med oss
tillbaka. Den där regniga dagen i Augusti var utan tvekan det
största provet på mitt tålamod, att bryta ihop och ge upp var
inte ett alternativ.
Den här sommaren hade jag
inte någon anställning, men
istället fick jag nästan allt
annat i form av erfarenhet och
lärdom. Jag kan inte nog
poängtera hur kul det varit för
mig att få en introduktion till
arbetslivet genom volontärarbete, det har lagt grunden till
vad som komma skall i arbetsväg och livserfarenhet.
Alma Hansson

Handmjölkning är en konst, men till slut hamnar mjölken där den
ska och getterna (eller korna) är nöjda. (Foto: Alma Hansson)

Alma i badet, tillsammans med lägerdeltagarna
Ture och Ellen. (Foto: Annika Rudolfsson)
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ANDERS MARTINSSON

Foto: Privat

Dagens lunch må ˗ fre 11˗14
Pizza och kebab

0270-350 97

DAGENS LUNCH
Må–fre 11–14
MENY: À la carte,
pizza, kebab
PUB
Fullständiga rättigheter

Följ oss på Facebook:

Kungsgården Pub & Restaurang
18

ÖPPET
Måndag – torsdag
Fredag – lördag
Söndag

11:00-20:00
11:00-21:00
11:00-20:00
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När regnet faller och faller. Och faller mer ...
Vägar översvämmas och brister. Folk vadar till midjan i vatten i sina
källare och får massor av saker förstörda. Slukhål uppstår. I Trönöån
flyter bord som lossnat från fast mark, och Åstigen inbjuder inte till
promenad. När man bor i en ådal, händer det ibland att vattnet liksom
invaderar, och vi kan bara betrakta naturens kraftdemonstration. (M.S.)

Bilderna ovan är från Åstigen den 18 september, tagna av Birgit Lundgren. Samma dag rapporterades stora vattenmassor på Glössbovägen
och uppe vid Storsjön. På Facebook/Trönö framtid finns ett videoklipp av Dan Mattsson från Åstigen, kolla det!

Samling med ungdomslagen

En annan översvämning, en annan tid, kanske någon gång på 1930-talet. Är det någon som känner igen bilden eller
någon av flickorna? Okänd fotograf.

Gör så här

HÖSTRECEPT

Squashbiffar à la Tesen

Squashen grovrivs, saltas och får
rinna av en stund i ett durkslag
Blanda allt övrigt med squashen
Forma till biffar och stek i olja 3-4
min per sida.

Therese Axling i Sterte
Till 4 personer

Ingredienser






2 små eller en större squash
3 dl ströbröd eller 2 dl vetemjöl
3 ägg
kryddor, till exempel chili, paprikakrydda
peppar, salt

Tips: Snålröra
Blandade grönsaker kokas ihop och fryses in till vinterns
pizzor, köttgrytor, köttfärssåser, soppor. Mums!
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Då väggarna var konstverk

Text: Birgit Lundgren
Foto: Joel Bergrot
(Hudiksvalls museum)

T

ill hemmanet Jons Svens (Anders Perssons) i Trönbyn
anlitades år 1803 dekorationsmålaren Jonas Hertman från
Bollnäs för att göra fint i salen. Bonden Nils Svensson fick
behålla föräldragården när hemmanet delades och ville sätta
sin egen prägel på huset när brodern Jon Swensson fick flytta
ut och bygga ny gård, som kom att kallas Nygårn.
Nils Swensson och målaren Jonas Hertman kom överens
om att pryda väggarna med bibliska motiv med bibeltexter
längst upp. Kanske hade Hertman också sin hustru Lisa
Jonsdotter och sina bröder Erik och Abraham med, de kunde
limstryka med vit oljefärg på linneväven som motiven skulle
målas på och barnen kunde vara hantlangare som underlättade
arbetet.
När arbetet var klart och till belåtenhet plockade familjen
Hertman ihop målarattiraljerna med penslar av olika slag,
paletter, färgpigment, linolja och trasor, spände hästen för
vagnen och for vidare för att dekorera nästa Hälsingegård.
Hertman satte ingen signatur på sina målningar, men handlag
och motiv var så välkända att det inte behövdes. Kanske hann
han med några uppdrag till innan han avled året därpå 1804.
Väggmålningarna prydde sin plats på Jon Svens under
många år, men så småningom blev de bibliska motiven lite väl
allvarstyngda och gick ur modet. Vid ett generationsskifte
ca 100 år efter att målningarna gjordes på gården, skars de
målade tapeterna ner och hamnade slarvigt hopvikta i en hög
på vinden bland annat bråte. Upp kom i stället tryckta tapeter,
kanske med blommotiv. Hertmans målade bibliska motiv blev
liggande på vinden och glömdes så småningom bort.
Gårdens och ägarnas öden genom åren var kantade av
svårigheter och en ständig kamp för att få ekonomin att gå

Texten på målningen som föreställer Jesu sista måltid med sina
lärjungar lyder: ”Och om aftonen satte han sig till bords med de
tolf. Och mid the åto sade han: Sannerliga säger jag eder en af eder
skal förråda mig. Mat. 26:20.”

ihop. Till sist måste den tidigare ägarfamiljen ge upp och Nils
Sjödin från Enånger, tog tillfället i akt och köpte 1928 det
gamla anrika hemmanet i Trönbyn. De dåliga tiderna höll i sig
och alla tillfällen till kassaförstärkning måste tas tillvara. Nils
hittade de gamla tapetmålningarna på vinden och kontaktade
Hälsinglands muséum i Hudiksvall för att försöka sälja dem.
Så småningom kom man överens om priset, 200 kr (ca 10 000
kr i dagens penningvärde) för de tämligen illa medfarna
målningarna. En var i mycket dåligt skick, men fick ändå följa
med i affärsuppgörelsen. Nils och hans familj fick en respit på
hemmanet med den tillfälliga inkomsten, men två år senare
gick Nils Sjödins hemman i konkurs, familjen måste flytta
och till hemmanet Jon Svens kom en ny ägarfamilj från
Arbråtrakten.
Det här är en liten berättelse där fantasin fått klä in fakta.
Helt sant är att Nils Sjödin sålde fyra illa medfarna målningar
på limbestruken linneväv till Hälsinglands muséum sommaren
Foto: Kalle Frid
1931 för 200 kr då han bodde på Trönbyöhemmanet nr 5,
Jon Svens, och att det hemmanet gick i konkurs två år senare.
Enligt Hälsinglands muséum var konstnären Jonas
Hertman från Bollnäs, och han målade dekorationer på väggar
och tak i gårdar i södra Hälsingland på sitt karakteristiska sätt.
Jonas Hertman var född i Bollnäs 1756 och död 1804. Han
var en erkänt skicklig inredningsmålare med både bibliska och
profana motiv, fåglar, djur eller ålderstrappan, och även
takdekorationer i grälla färger med svarta konturer.
forts.
L. F.
”Och när Jesus fick se modren, och Lärjungen, then han älskade, ther
när ståndande, sade han til sina moder: Qwinna, si tin son. Sedan
sade han till Lärjungen: Si tin moder. Joh. 19:26”
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Hertman var verksam i södra Hälsinglands socknar. Målningar
av honom finns bland annat i Bollnässtugan på Skansen. Det
sägs att han ofta hade hustrun Lisa Jonsdotter som medhjälpare liksom bröderna Erik och Abraham. Även barnen
kunde bidra med enklare sysslor vid faderns målningsuppdrag.
Av målningarna på Hudiksvalls muséum från hemmanet
Trönbyn nr 5 monterades tre så småningom i träramar och
förvaras i ett mörkt förråd med rätt temperatur för att bibehålla

målningarna för framtiden. Det händer att intresserade
besökare kommer och vill se de gamla väggmålningarna från
Hälsinglands storgårdar och blir betagna av det arbete som
skickliga yrkesmålare som Jonas Hertman prytt väggar och tak
med, i byggnader där ägarna haft ambitionen att visa upp
gårdens välstånd. Mode och status var lika viktiga förr i tiden
och inget nytt som uppkommit under senare år, men det glöms
ofta bort.

Skogsstigen Strigadden till skolan i Stertebacken

Ovan makarna Marta Jonsdotter och Matts Mattsson Frid, som
köpte mark på Bergesbodarna och flyttade dit år 1888.

Till vänster vandrare på väg från Gynbådsmyran till Bergesbodarna.

T

rots regnvarningar samlades söndagen den 15 augusti
drygt 20 personer vid bystugan för traktorfärd till
Strigadden i Stertebacken. Där anslöt vägvisaren Bror Nyberg
och tolv personer gick skogsstigen mot Gynbådsmyran som
var första etapp, för att sedan fortsätta till Bergesbodarna.
Övriga åkte på de tre traktorvagnarna med Allan, Kalle och
Ola som säkra chaufförer.
Tanken med utfärden var en återblick i tiden till de dagar
då tre barnrika familjer bodde i Bergesbodarna och en i
Gynbådsmyran. Varannan dag gick barnen den fyra kilometer
långa skogsstigen, Strigadden, till skolan i Stertebacken.
Fortfarande finns kunskapen om var den gick och med
god vilja går den att skönja för ett tränat skogsöga, men
den behöver både märkas och trampas upp. Större delen av
stigen är dock ersatt med skogsvägen som tillkom sedan alla
skolbarnen var vuxna och utflyttade.
På vallen anslöt ytterligare ett tiotal personer och vi hann
med en stunds reflektioner om de människor som för mer
än 100 år sedan valde att bosätta sig där, en tillvaro med både
glädjeämnen och svårigheter som formade människorna på
olika sätt.
Efter en stund öppnade sig himlen med en kraftig regnskur
och när det upphörde passade vi på att fara hem. Fördelen med
traktorfärd vid regnväder är att man slipper vägdammet, med
tak över traktorvagnarna och bra kläder går det ingen nöd på
någon. Vi siktar på att göra om det här också nästa år, det finns
en stig att gå och flera fäbodminnen att berätta.

Traktorkaravanen på väg mot Stertebacken, där söndagens
vandring startade.
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Vår unika lanthandel, en tillgång
Sommaren har passerat i en hejdundrans fart! Många nya
kunder i sommar har passerat eller har sina lantställen i
närområdet. Vi har fått väldigt mycket positiva reaktioner från
dessa kunder då det varit första gången de upplevt butiken
efter ombyggnationen. Vi är så tacksamma för all beröm och
positiv feedback vi får. TACK!
I höst kommer vi fortsätta med att utveckla butiken. För att
nämna några satsningar:






Vi avvaktar även att pandemin och vaccinationer ska gå åt det
ljusare hållet så vi framöver kommer kunna anordna event och
happenings i butiken. Som vi längtat!
Har ni idéer och önskemål gällande butikens utveckling så
tveka inte att höra av er!
Tack för att ni handlar lokalt och håller bygden levande!
Varma hälsningar från oss på ICA Nära Trönö

Vi startar upp posten i slutet på augusti.
Personalen ska utbildas och utvecklas inom olika
områden för att kunna ge bästa service till våra kunder.
Öppettiderna kommer att utökas.
Snabbkassa eller liknande ska införskaffas.
Café Rutan ska utvecklas. Ni kommer att kunna
använda ytan till olika event som till exempel lotteri,
bingo, informationsmöten med mera. Är det någon
som känner sig intresserad så är det bara att kontakta
Emelie.

ÖPPET
Må–fre 7–19
Lördag 7–17
Söndag 9–17
Foto: Johan Sjöblom

Från sommarprogram till höstaktiviteter i hembygdsföreningen

S

öderblomsgården har stängt för säsongen och snart låses
även gamla kyrkan för i år. Men aktiviteterna fortsätter!
Vi hade den 15 augusti en traktorutflykt kombinerad med
en fyra kilometers promenad längs Strigadden för dem som
önskade gå. Målet var Bergesbodarna, där tre barnfamiljer
bodde i början av 1900-talet. Barnens skolväg till Sterteskolan
kallas Strigadden och i brist på både skolbarn och andra vandrare håller den på att växa igen, vilket vore synd. Att märka
upp den och ha återkommande vandringar där står på programmet till nästa år.
Vi har också börjat inventera skötselbehov på föreningens
alla byggnader och började med kojan vid Gårtjärn, som
består av en bra timmerstomme med rejält plåttak som
behöver inredas. Vi började med att röja och märka upp stigen
dit. Intresserade i projektet är välkomna att höra av sig.
Nästa objekt för översyn är kraftstationen i Fly som en gång
hade en viktig uppgift i byn, men som nu sover sin Törnrosasömn i en frodig grönska.
Boken om Trönbyn som blir den tjockaste hittills, drygt
320 sidor, börjar efter många timmars arbete närma sig
tryckeriet. Boksläppet är i sikte och planerat till 28 september.
Vi håller tummarna för att det blir en fin höstdag så vi kan ha
byafärd i samband med boksläppet. Nästa byabok om Tygsta,
har vi tänkt ta itu med i början av nästa år. Det är alltid lika
spännande att börja med en ny by.
Ett samarbete med föreningen Söderblomspelet har inletts
under sensommaren och siktet är att spelet framöver ska
kunna genomföras vid Söderblomsgården, dock under andra
former än förr i tiden. Riktigt spännande blir det att se vad
diskussionerna och de nya idéerna kan leda till.
Vi håller också i samarbete med en guldsmed i Bollnäs på
med att återuppta tillverkning av Trönöringen – en fin present
med koppling till Trönö, för alla åldrar.

Fotoutställning och Trönöalmanacka ska också planeras under
hösten på fotocirklarna varannan torsdag kl.13 på Västergårn.
Har du gamla fotografier – ta med dom och kom en torsdagseftermiddag. De torsdagar det inte är fotocirkel har SPF cirkel
om Gamla Trönö, då det pratas och skrattas och kollas i gamla
tidningsurklipp. Alla välkomna!

Från utflykten till Bergesbodarna. Färdledaren Bror Nyberg
och Max väntar på vandrarna som kommer med traktor för att
gå Strigadden, skolbarnens skolväg.
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Det lilla byggföretaget med
känsla för kvalitet och service!
Vi jobbar med fokus på naturliga material
och hållbart byggande för framtiden!

Ede 103
826 95 Trönödal
070 363 60 63
Instagram: @palles.hantverk_ab

Johan Pålbrant, Hans Westberg och Jesper Thyrén

Vi erbjuder räntefri kredit
i 4 månader!

6 pallar inkl. moms:
Bränslepellets av rent sågspån, utan onaturliga tillsatser.
Tillverkning i egna fabriker.
Jämn, hög kvalitet!

2.390 kr/pall
3 pallar inkl. moms:

2.570 kr/pall
Sista beställningsdag
24 september

www.skogsliden.com
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musikkafé

Rengsjö
Rengsjö

Smörgåstårtor & gräddtårtor
3-rätters menyer
Matlådor
Buffé

Lördag 23 oktober kl. 15.00
IOGT Enighet
Picknicktallrik med kyckling
Kaffe

Foto: Birgit Lundgren

Underhållning
med”gräsmattemusikanterna”

Stig ”Elvis” Eriksson
Frid & Gnid
Marie Sundberg
Lotteri med fina vinster!
ENDAST 120 KR!
Anmälan till Siv Wiman
070 376 84 95
(antal deltagare i enlighet med gällande restriktioner)

Catering för alla tillfällen!
Ring och beställ på 070—695 23 36
eller mejla monica.westb@telia.com

Välkommen!
Arr: SPF

Allt inom byggplåt!
• Lägenhetsuthyrning • Fastighetsskötsel
• Snöröjning
Söderhamn 0270 100 71, 070 516 42 99
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Dialogmöte

Möte om

om kommunens

bostadsrätter

landsbygdsplan

Nu startar vi upp arbetet
med att bilda förening!

Onsdag 22 september kl. 18.00
IOGT Enighet
Söderhamns Kommun och
kommunbygderådet ALLIS
inbjuder till dialogmöte kring
den nya landsbygdsplanen.

Välkommen
alla intresserade!
IOGT söndag 3 okt kl. 17–19

Varmt välkommen för ett samtal
om bygdens utmaningar och
utvecklingsmöjligheter.

För info: Mats Andersson
Tfn 070-323 75 74
pettermats065@gmail.com

SPF-gympan
startar tisdag 31 aug kl. 16–17
i skolans gympasal, ledare Märta Olhem

Boken om

Trönbyn
Återförsäljare av

Lördag 25 september kl. 13.00

BOKSLÄPP
Jens & Arnes Hushållsservice AB

Vid finväder blir det

Jens Rehnvall

byafärd med traktor,

Telefon:

annars på IOGT Enighet

0270 160 80, 070 31 70 863
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Det händer i Trönö
AUGUSTI
Må 30 aug

SPF:s årsmöte kl. 10.30 i Trönö församlingshem. Karl-Gunnar Karlsson
från Nianfors underhåller. Anmälan till Siv Wiman, 070 376 84 95.

Ti 31 aug

Gympastart kl. 16–17 i skolans gympasal, ledare Märta Olhem.

Marianne
Trönbyn

Coronasäkrad hårvård:
• Ansiktsskydd
• En kund i taget, städning emellan
• Handsprit finns

SEPTEMBER
To 2 sept

En stund i stillhet kl. 17.00 i Trönö gamla kyrka. Poeten Pär Lagerkvist
i ord och ton.

Lö 4 sept

Skördefest kl. 11–14 i och kring IOGT Enighet. Se sidan 16.
OBS! Alternativt datum söndag 12/9.

Sö 5 sept

Invigning av konstverket ”Träd in” med start kl. 11.00 i kyrkan,
där efter på kyrkans parkering, se sidan 27.

Sö 12 sept

Gudstjänst kl. 14.00 i kyrkans atrium, Johnny Wiktorsson spelar och
sjunger under rubriken Musik i mitt hjärta.

Sö 19 sept

Kyrkoval Trönö församlingshem kl. 8–12 och 15–17. Se sidan

On 22 sept

Dialogmöte om landsbygdsplanen, IOGT Enighet kl. 18 , se sidan 25.

Lö 25 sept

Äppelinsamling, håller på hela veckan, se sidan 27.

Lö 25 sept

Boken om Trönbyn släpps kl. 13.00, om vädret tillåter blir det byafärd.

On 29 sept

Mannekänguppvisning kl. 19 på IOGT, anmälan, arr. SPF, se sidan 10.

Välkommen!

Telefon:

OKTOBER
Sö 3 okt

De äldres dag Trönö kyrka kl. 11.00. Mat och underhållning.
Föranmälan krävs till 0270 300 95.

Sö 3 okt

Medlemsmöte Trönöbygden ek. för. Kl. 15–17 på IOGT Enighet.

Sö 3 okt

Bostadsrättsmöte kl. 17–19 IOGT Enighet, se sidan 25.

Må 4 okt

Medlemsmöte SPF Trönö församlingshem kl. 10.30.
Soppa, gympa för alla.

To 14 okt

En stund i stillhet Trönö kyrka kl. 18.00.

Lö 23 okt

Musikkafé IOGT Enighet kl. 15. Enkel mat samt underhållning.
Anmälan till Siv Wiman. Se sidan 24.

Sö 31 okt

Gudstjänst med musik Trönö kyrka kl. 11.00 med Marie Sundberg.
Fika och Marie-Louise Tynong efteråt i församlingshemmet.

NOVEMBER
Lö 6 nov

Alla helgons dag: Öppet hus på kyrkogårdarna kl. 12–15
Minnesgudstjänst Trönö kyrka kl. 16.00.

Må 8 nov

Månadsmöte SPF i församlingshemmet kl. 10. 30. Jäntorna och jag
underhåller och Marie-Louise kåserar.

Sö 14 nov

Mässa i Trönö kyrka kl. 11.00, Dikt & ton med Christina Nyström.

To 18 nov

En stund i stillhet, Trönö kyrka kl. 18.00.

Sö 28 nov

Första adventsgudstjänst i Trönö kyrka kl. 18.00, kyrkokören
medverkar.

Torsdagar kl. 13.00 på Västergårn, varannan vecka fotocirkel och varannan vecka
SPF:s cirkel om Gamla Trönö.
Tisdagar kl. 10.30, bingo i församlingshemmet för SPF-medlemmar.

Vill du/ni ha med något i kalendariet? Skicka till info@tronobygden.se
alternativt ring eller lägg i brevlådan utanför Bystgan.
Sista inlämningsdag den 15:e februari, maj, augusti respektive november.
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070-522 63 54
Trönögymmet
bokas via Facebooksidan
Trönögymmet eller ring
070 231 88 97
Familjekort medlemmar i TEF:
400 kr/år
Familjekort ej medlemmar:
600 kr/år

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). Företag och
föreningar kan också bli medlemmar.
Kontaktuppgifter finns på sidan 3.
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.
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Äppelinsamling
i en hel vecka!
Efterfrågan på Trönögumman äppelmust ökar.
Men förra året var ett dåligt äppelår, så all must
är redan slutsåld. I år vill vi öka den insamlade
mängden äpplen, så vi ökar tiden för insamling!

Invigning av det nya konstverket vid Trönö kyrka

söndag 5 september

Från lördag den 25 september
till söndag den 3 oktober

Kl. 11. 00

Gudstjänst i Trönö kyrka
Söderhamns spelmansgille

kan du ställa dina plockade äpplen
på anvisad plats vid Bystugan.

Direkt efter gudstjänsten bjuder församlingen
på enkelt kyrkkaffe i kyrkans atrium.

Eller ring så kommer vi och hämtar dina äpplen!

Därefter invigs konstverket ”Träd in” nedanför kyrkan vid parkeringen.

Helst redan plockade, men om du inte kan
plocka själv kan du få hjälp med det!




OBS att det ska vara fast vinterfrukt eller sen
höstfrukt (de tidiga och lite mjöliga eller lösa
äpplena går inte att musta). Det gör inget om
frukten är maskäten eller ful, men ska helst inte
vara skräpig.



Söderhamns spelmansgille inleder
Konstnären Erik Olof Wiklund från
Alfta berättar
Jan-Eric Berger och Birgit Lundgren
inviger skulpturen
Arrangemang i samverkan mellan
Norrala-Trönö församling och

Vill du hjälpa till eller
få information?

Trönö hembygdsförening

Kontakta Anders Tång på tfn: 070-343 71 39

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

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

Försäljning och service
inom skog & trädgård

Vi utför även:
•
•
•
•
•

målning
rivningsarbeten
grus– och sandsopning
häck– och gräsklippning
grästrimning

MOTORSÅGAR, GRÄSKLIPPARE
TRÄDGÅRDSREDSKAP 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 5 mars

Vi följer rådande restriktioner och uppdaterar
löpande vår hemsida.

Söndag 29 augusti

Torsdag 14 oktober

Friluftsgudstjänst
11.00
Norrala
En stund i stillhet kl.
med
diktvid
& musik.
prästgård, sång av Lotta & Pernilla.

En stund i stillhet: En poet i ord och ton.
Trönö kyrka kl. 18.00.

Torsdag 2 september

Söndag 31 oktober
Gudstjänst Trönö kyrka 11.00. Sång av

En stund i stillhet: Pär Lagerkvist i ord
och ton Trönö gamla kyrka kl. 17.00.

Söndag 5 september

Marie Sundberg. Fika och program med
Marie-Louise Tynong i församlingshemmet.

”Nu ser vi alla fyrar
kring höstens långa kust
och hör vågorna
villsamma vandra.

Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.
Invigning av konstverk. Söderhamns spelmansgille, konstnären Erik Olof Wiklund.

Lördag 6 november, Alla helgons dag
Minnesgudstjänst Trönö kyrka kl. 16.00.
Öppet hus på kyrkogården kl. 12–15.

och det är hjärtats lust

Söndag 12 september

Torsdag 18 november

och att få vara samman

Gudstjänst Trönö kyrka, atriet, kl. 14.00.
Johnny Wiktorsson: Musik i mitt hjärta

En stund i stillhet: En poet i ord och ton.
Söndag 19 april
Trönö kyrka kl. 18.00.

Söndag 19 september

Gudstjänst
kyrka kl. 11.00.
Söndag 14i Trönö
november

Mässa kl. 11.00 Trönö kyrka. KYRKOVAL i
församlingshemmet 8–12 och 15–17.

Mässa Trönö kyrka kl. 11.00.
Dikt & ton med Christina Nyström.

Söndag 26 september

Söndag 28 november, första advent

Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.

Gudstjänst Trönö kyrka kl. 18.00.
Sång av Norrala Trönö kyrkokör.
Adventskaffe.

Söndag 3 oktober
Gudstjänst kl. 11.00 Trönö kyrka.
De äldres dag mat och underhållning i
församlingshemmet, anm. 0270 300 95.

En enda sak är viktig

med varandra.”
(Tove Jansson)

Församlingsexpeditionen: 0270 300 95
norrala.pastorat@svenskakyrkan.se
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