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Årgång 21

Nr 4
Nov 2021

Organ för Trönöbygden ekonomisk förening

40 kr

I sista numret för i år avslutar vi jubileumskavalkaden med att berätta
lite mer om vad Trönöbygden ekonomisk förening haft för sig under sina
första 20 år.
Sidorna 14–15

Foto: Alma Hansson

Foto: Marie Sundberg

Foto: Olle Sahlin

Årets första snörusk hindrade inte Tisdagsgruppen från att ta itu med den planerade
flyttningen av mejeriet, som sålts till annan ort. Detta gäng av glädjespridare som
har både händighet och kreativitet som signum, summerar sitt år i ord och bild.

Vid tangenterna på orgel och flygel,
eller framför kören, så är vi vana att se
henne. Ewa Monikander, kyrkomusiker
i Norrala Trönö församling, avslutar
årets porträttserie med dem som har den
stora röda kyrkan mitt i byn som sin
arbetsplats.
Sidorna 8–9

Sidan 7

Den sämsta intervjun
Om att lära sig den hårda vägen, om att städa bland
minnen, och ibland var det faktiskt bättre förr. Kirsten
Bjerknes reflekterar över sina tidiga år som reporter.
Sidan 24

Foto: Birgit Lundgren

Vävföreningen är på G

Bara snön kommer, så är allt förberett
för en härlig skotersäsong. Lederna är
röjda och kojan i Gårtjärn redo.
Sidan 16

efter pandemins lägre nivå
av aktivitet. Ordföranden
Helena Leander arbetar med
sin mattväv av jeanstrasor
och fler finns på plats.

Tvåhjulingar med motor

Sista kraftverket

Det knattrade en del på grusvägarna runtom i Trönö
förr, då många valde motorcykeln som färdmedel. En
hel del bilder finns bevarade, här är några av dem.

Många fanns det, de små verken utmed
Trönöån som gav kraft till byarna. Det
sista i drift fanns i Fly.

Sidan 11

Sidorna 21 och 22

Sidorna 20–21

Arbetet med att tycka till om och påverka
hur vårt Trönö ska se ut och fungera i framtiden, är inne i slutfasen. Passa på! Här
handlar det om möjligheten att kunna påverka på individnivå! Dela med dig av dina
idéer!
Sidan 24

Smått och gott
Förskolan 30 år
Mer idrott för sexorna

sidan 4
sidan 5

Bussrapport

sidan 11

Snygg soppa från Rappsta

sidan 19

Kalendarium

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!
Vi går med rasande fart mot vinter och det känns som att den här hösten bara flög förbi
innan jag ens hann blinka! Vi har ju haft en hel del för oss när jag tänker efter, så det kanske
inte är så konstigt egentligen?
Vi inledde september med en skördefest i liten skala med endast några få försäljare, men
vad gör det när besökarna var nöjda och skördesoppan och kolbullarna värmde. Vi tar nya
tag nästa år igen!
Den 22 september hade vi ett öppet dialogmöte med Söderhamns kommun på IOGT
angående den landsbygdsplan de håller på att ta fram. Vi fick möjlighet att komma med
synpunkter på utvecklingen av bygden och många bra tankar och idéer lyftes fram. Under
hösten har också arbetet med Trönös Lokala Utvecklingsplan (LUP) återupptagits efter en
ofrivillig pausvila under pandemin. Tanken är att vår färdiga LUP skickas till kommunen
tillsammans med en sammanställning av våra önskemål och tankar kring landsbygdsplanen
innan årsskiftet. Flera träffar är planerade för detta arbete de kommande veckorna, kontakta
Lena Åkerlind eller spana in evenemangen på Facebook om du vill vara med och bidra!
Jag hoppas också att ingen missat att årets äppelmust nu är levererad och finns till
försäljning? Vi genomförde detta år en hel äppelvecka för att alla skulle ha mer tid att hinna
bidra med sina överskottsäpplen och resultatet blev mycket bättre än förra året, som ju var
ett riktigt dåligt äppelår. Ca tre gånger så mycket äpplen samlades in i år men många äpplen
förblev ändå oplockade. Vi behöver ännu mer hjälp med plockning inför nästa år! Har du
tips och idéer på genomförande eller vill vara med och hjälpa till är du välkommen att höra
av dig till oss. Äppelmusten har blivit ett viktigt varumärke för Trönö och efterfrågan ökar
ständigt.
Söndagen den 3 oktober genomfördes också Trönöbygdens medlemsmöte där vi
tillsammans diskuterade vad föreningen bör jobba lite extra med under 2022. Framför allt
diskuterades olika typer av centrumutveckling och även nybyggnation av bostadsrätter.
Naturligtvis går det bra att komma med synpunkter och idéer på utveckling året om, ni vet
var vi finns! Mats Andersson är kontaktperson för bildandet av bostadsrättsförening,
kontakta honom om du är intresserad av mer information om detta!
Nu ser i alla fall jag fram emot vinter och hoppas på en (lagom) snörik sådan med tid för
glöggmys, julmarknader, vinter-gåbingo och adventsstämning!
Må så gott så ses vi i Trönövimlet!
Karolina Svensk
Ordförande TEF

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
Lena Åkerlind
070 350 80 66

Layout och redigering
Marie Sundberg
070 327 64 01

Tryck
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
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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Trönö förskola hösten 2021
Vi jobbar projekt- och temainriktat på vår
förskola. Vi utgår ifrån barnens intressen och deras
nyfikenhet. Detta läsår har vi märkt att många av
”våra” barn är intresserade av hästar och hästlek,
därför har vi valt att bygga vårt projekt utifrån hästar.
Som en uppstart på hästprojektet bokade vi in en
tur med häst och vagn tillsammans med Lisa Olsson
och hennes hästar Ginkgo Biloba och sir Liam. Det var
väldigt uppskattat bland barn och personal trots att det
vräkte ner regn. Det var tur att det fanns tak på vagnen.

… och så blev det födelsedagskalas!
Trönö förskola fyllde 30 år!
Det firade vi i början av september med ett
tårtkalas tillsammans med barn och vårdnadshavare på förskolegården.
Vår rektor Lotta Lemberg deltog också i
firandet. Hon hade med sig två presenter till
barnen på förskolan, en häst som ville flytta
in på förskolan och en bra faktabok om
hästar. Dessa presenter passar bra till höstens
projektarbete på förskolan.

Text & foto:
Ellinor Wennström-Frank

Smarrig tårta och gulliga
hästen Fläcken, dessutom sken
solen, så det blev ett riktigt bra
30-årskalas för Trönö förskola.
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Nya rinken vid skolan klar
F

ör ungefär ett år sedan började Tisdagsgruppen att riva
våran gamla rink. Den kördes upp till Trönö IP för att
återanvändas. Vi fick Hällåsens gamla rink. Innan den kunde
sättas upp behövde man gräva runt och platta till. Rinken
skulles sättas upp förra hösten men marken var för ojämn så
det gick inte att sätta upp rinken. Så istället var snön våran
rink. Vissa tyckte det var bra men dom som skulle spela
hockey eller bandy fick leta bollar och puckar överallt.
I år började man ta tag i det igen. Då började man gräva ur
kanterna och lägga på mer material. Äntligen var det dags att
börja bygga upp den nya rinken. Tisdagsgruppen kämpade
hårt med det stora pusslet där de även behövde ta bort några
av delarna för att få dem att passa. Så nu kan vi äntligen åka
skridskor i en rink när kylan kommer.
Vi har äntligen fått en till idrottslektion efter allt kämpande
för Andreas Karlsson och de andra idrottslärarna i kommunen.
Nu har vi sexor en timme och 45 minuters idrott i veckan. Vi
tycker det är bra för nu har vi större chans att visa våra
förmågor inom idrotten, nu har även Andreas lättare att
bedöma oss i idrott.

Första dagen i skolan efter sommarlovet fick vi beskedet att vi
inte fick gå nära våran älskade björk. För att det fanns ett jordgetingbo där, som en av våra elever hittat under rasten. En
fastighetsskötare ringde Anticimex som fick komma och gasa
ihjäl getingarna. Som tur var blev ingen elev stucken. Alla
getingar fick offra sitt liv för vår säkerhet.
Vila i frid, alla modiga getingar.

Jordgeting
är inte en art utan det
namn som används för
getingar som oavsett art
byggt sitt bo under jord.
I Sverige bygger vanlig
geting och tysk geting bo
både över och under jord,
medan rödbandad geting
så gott som uteslutande
bygger under jord.

Sexan framför nya rinken. (Foto: Malin Hedlund)

Säljes
Begagnad klinker, ca 50 m2.
Plattorna är 30 x 30 cm, ca 550 st.
Mycket bra kvalité, godkänd för offentlig miljö.
Pris: 5 000 inkl. moms, eller högstbjudande.
Kontakta info@tronobygden.se, 0270-427762 eller
Trönöbygden på Facebook
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ICA Nära Trönö
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

Inte bara skruvar och muttrar

Vi erbjuder
Catering
Smörgåstårtor, festplankor, ostbrickor, matkorgar
och landgångar.

Tjänster online

ÖVER 14 000 ARTIKLAR I LAGER

Beställ mat – hämta upp senare under dagen

• fästelement • lager • tätningar

kostnadsfritt. Alla dagar, även helg!

Hemkörning – handla online, mejla eller ring in din köplista!

SNABBA LEVERANSER OCH SMART LOGISTIK

Gå in på http://www.ica.se/butiker

Tidningar
Ombud för:

Telefon:
E-post:

Post

INSECO i Söderhamn AB
Apotek

Systembolag

Tel:

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

0270 735 50 vx

E-post: post@inseco.se
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Ett år av produktiva tisdagar

Text & foto:
Olle Sahlin

Året börjar lida mot sitt slut. Tisdagsgruppen gör
här en återblick över vad vi åstadkommit under året.
Syftet med gruppen är att hjälpa föreningar och skolan samt
att ge möjlighet till social samvaro. Under vinterhalvåret har
vi snickrat bänkbord, lagat leksaker till förskolan och skottat
ishockeyplanen. En del arbeten har utförts även på affären.
Åstigen har snöröjts så att det varit möjligt att promenera även
under vintertid.
När våren kom ökade efterfrågan på arbete. Åstigen röjdes
och grus fylldes på. Parken fick blommor. Ett stort jobb som
hembygdsföreningen bad om var att förbereda och iordningställa det fundament som konstverket skulle stå på. Ett arbete
som också gjorts är att rusta upp mejeriet inför en försäljning.
För att finansiera vår verksamhet anordnades ett lotteri
under sommaren. Tack vare fin sponsring av Johan Östlunds
företag JÖ Skog & Snö har vi även under året kunnat inhandla
en del verktyg och material. Tack Johan!
En del av de bänkbord som tillverkats har sålts. Några
bänkbord fick också rustas upp efter den översvämning som
var i september. Bänkborden hamnade då i ån och där vi hjälp
från brandvärnet att dra upp dem.
Det som bland annat återstår är att även i år resa en gran i
centrum. Den har i år skänkts av Uppsala stift som äger skog
bland annat här i Norrala Trönö församling.
Några bilder från året får sammanfatta lite av det som vi
gör. Vi som ingår i gruppen känner glädje över att kunna
träffas, bidra med hjälp samt få möjlighet till social samvaro.
Tack Ann-Gerd Tång, för att du varje tisdag serverar kaffe,
gör smörgåsar, varm korv med mera. Den stunden är så viktig.
Stig-Arne Axlings goda sockerkakor inte att förglömma.

Förberedande gjutning till konstverket vid Trönö nya kyrka.
I förgrunden Kent Wiklund och Bror Nyberg.

Tisdagsgruppen tackar för året
och önskar alla en

God Jul och ett Gott Nytt År!

Åstigens möbler räddas efter översvämningen av Anders och Sigurd
Tång.

Du som är dagledig och vill komma med i vår
gemenskap är varmt välkommen. Vi träffas
tisdagar kl. 9.00–12.00, därefter fikar vi.

Kent Mickelsson och Jan Persson i färd med att bygga ishockeyrinken
vid Trönö skola.
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Klingande klockor och orgelbrus

Sjunga är viktigt! Och alla som vill får vara med. Ewa är en glad och inspirerande ledare. Norrala Trönö kyrkokör övar i sockenstugan i
Norrala en gång i veckan och sjunger då och då i kyrkorna. Senast var det under minnesgudstjänsterna på Alla helgons dag, nästa gång blir
första advent, i båda kyrkorna. Och jo, det finns några karlar också, men de sitter i bakersta raden.

D

et var Sundsvall som såg henne födas och växa upp, och
det var där de första stegen, eller tonerna, togs på vägen
mot det framtida yrket.
– Jag var åtta år när jag började ta pianolektioner. Mamma
tvingade mig när hon hade tröttnat på att höra den enda melodi
jag kunde på pianot spelas tillräckligt många gånger, skrattar
Ewa.
Eftersom de där påtvingade lektionerna så småningom
ledde till högre musikstudier och åtskilliga tjänster runtom i
Sverige som först musiklärare och sedan kantor, var det ändå
ett lyckokast. Ewas fyraåriga utbildning till musiklärare vid
musikhögskolan i Piteå omfattade ett tillval som även gav
kompetens som kyrkomusiker. Och det var bra, för med tiden
skulle det bli just det hon landade i.
– Det blev många år som musiklärare, på många olika
platser. Jag har flyttat mycket, säger hon, med betoning på
sista ordet.
Hon nämner Gällivare och Borås som ytterpunkter ”och en
massa däremellan”, sedan slinker det in ett Varberg också.
Hon tog examen i mitten av 1990-talet och drog sedan runt
Sverige för att lära barn spela piano ungefär tio år. Fast det
blev en avstickare till USA mitt i allt.
– Jag var ett år i Chicago som volontärarbetare, det var ett
utbyte som förmedlades av Svenska kyrkan. Jag var 30 år då
och jobbade på dagis, berättar hon.
I den lokala kyrka hon kom att gå till där, kom hon i
kontakt med en konstform som gav starka intryck och inspirerade, eller snarare drev henne, att lära sig något helt nytt.
– De hade en klockkör, bell choir. Jag bad att få prova.
Inte en orkester, alltså, utan en kör av handklockor som
spelas av flera människor tillsammans. En vacker benämning
som antyder att man ser klockornas klang som röster snarare
än toner ur materia. Efter året over there var Ewa helt såld på
klockspelandet, och hade bestämt sig.

– Det var bara att åka hem och börja spara! säger hon, och
man anar att det inte fanns några alternativ i hennes tankar.
En uppsättning välstämda klockor i god kvalitet kostar en
del, minst sagt. Men sparmålet nåddes.
– Och sedan när de hade kommit, då började övandet!
Den som har hört Ewa spela på sina klockor förstår att hon
har övat en hel del. Det är inte det lättaste instrumentet att lära
sig, helt klart. Rätt klocka ska plockas upp i rätt ögonblick,
kläppen ska slå mot klockans inre i exakt rätt tiondels sekund,
och så ska det bytas till nästa klocka, stämd i en annan ton.
Ibland går det dessutom väldigt fort.
Hemma igen från USA fortsatte Ewa med sin lärargärning,
träffade sin blivande make Christer som också var musiklärare
och musiker, och de bosatte sig i Borås där han fick tjänst som
rektor på Kulturskolan. Däremot fanns ingen ledig tjänst för
Ewa. Då plockade hon fram kantorskompetensen ur utbildningspaketet från Piteå, och började arbeta inom kyrkan
istället. Där blev hon kvar.
– Det trivdes jag mycket bättre med, säger hon.
Hon och Christer gifte sig 2006, fick sonen Dennis, och
i familjen ingick även tre bonusbarn från makens tidigare
äktenskap. Efter en tid i Örebro kom de så småningom till
Söderhamn. Även här var det för att Christer fick befattningen
som rektor på Kulturskolan. Ewa fick en kantorstjänst i
Bollnäs Rengsjö, och de bosatte sig i ett rött hus i Vågbro.
Men tunga dagar väntade. Christer hade haft oklara
symptom en period och blivit utredd.
– Samma dag som flyttlasset till Söderhamn gick, fick han
diagnosen ALS, minns Ewa.
Vad säger man, vad gör man, inför ett sådant besked?
Det är nu sju år sedan Christer avled i sin sjukdom. Livet
för Ewa och Dennis blev annorlunda, på det där sättet som
måste accepteras när vi ställs inför sådant vi inte valt eller
önskat.
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Teneriffa var rätt plats för Ewa, för sanningen att säga så gillar
hon inte kyla och snö. Skottning av sistnämnda är så att säga
inte en favoritsysselsättning. Under de två år hon var där nere
skickade hon varje vecka hem en liten filmad rapport via
Facebook, där det ofta framkom hur varmt och skönt det var
där. Otur var det, att covidpandemin slog till efter bara ett
halvår. I Spanien blev det totalstängning av det mesta med
utegångsförbud för de flesta nästan jämt. Men det innebar
även nya insikter för Ewa.
– Jag förstod mer än någonsin förut hur mycket Svenska
kyrkan i utlandet betyder för människor, kanske ännu mer än
här hemma. Att kyrkan finns när kriser kommer är ovärderligt.
Man behöver inte göra så mycket, bara vara där, finnas till
hands.
Det blev mycket digitala gudstjänster, där som här. När det
äntligen började öppnas upp igen var det snart dags för Ewa
och Dennis att återvända till Sverige. Sedan september är hon
tillbaka på sin tjänst, spelar, leder kören, planerar församlingens musikaliska verksamhet, samt lite annat smått och
gott. Hon gör till exempel kyrkans informationsblad som delas
ut till alla boende i församlingen fyra gånger om året. Dennis
har blivit fjorton, går på högstadiet och spelar trombon, något
vi då och då får glädjen att lyssna till när han medverkar i
någon gudstjänst.
Nu nalkas advents– och jultiden, en period då våra kyrkor
av tradition fylls av mycket sång och musik. Det är näst efter
påsken kyrkans stora glädjehögtider, och fler människor än
vanligt under året besöker kyrkan och är med och sjunger de
kända psalmerna som ”alla” kan. Bereden väg för Herran,
Hosianna, Stilla natt, Var hälsad sköna morgonstund, Nu
tändas tusen juleljus, och här i Trönö sitter Ewa vid orgeln och
låter dess klanger jubla i kapp med alla sångare.

Den spröda men ändå starka klangen av Ewas klockor fyller
Långvinds kapell en lördagskväll i augusti 2018.

När Ewa 2017 fick tjänsten som kantor i Norrala Trönö
församling, kunde hon för första gången sedan flytten till
Söderhamn arbeta på hemmaplan, vilket förstås innebar flera
fördelar. Ingen pendling, mer tid med Dennis, men också en
djupare känsla av sammanhang i jobbet.
– Att faktiskt bo i den församling där jag jobbar gör ju att
jag känner mer delaktighet i hela arbetet.
Så vad gör hon då? Vad sysslar en kyrkomusiker med
egentligen?
Spelar under gudstjänsterna, förstås. Det finns tre kyrkor i
den geografiskt vidsträckta församlingen, vilket betyder tre
olika orglar och tre olika flyglar. Men Ewa tycker inte det är
något problem, just det där att de är olika. Men lite praktiska
detaljer nämner hon.
– Orgeln i Trönö går att göra jättemycket med, men är väl
tyvärr byggd för att passa mer långbenta personer, säger hon
och beskriver svårigheten i att nå ner till pedalerna längst ut på
samma gång som man ska ha ett spelläge för händerna som
inte är uppe vid ansiktet.
För orgel spelar man ju med både händer och fötter.
Samtidigt. Dessutom finns massor av så kallade register,
spakar man drar ut eller trycker in, som förändrar orgelns ljud.
Lägg därtill att kantorn helst ska sjunga med i psalmerna
också, för att leda församlingssången.
Snacka om simultankapacitet!
Andra små detaljer man ska ha koll på är liturgin, det vill
säga var i gudstjänsten andra små musikinslag ska spelas och
vilka melodier det ska vara (de varierar nämligen beroende på
vilken tid på året det är).
Kyrkokören övar en gång i veckan. Förut fanns en kör i
Trönö och en i Norrala, men ingen av dem var särskilt bärkraftig på egen hand så Ewas företrädare bestämde att de skulle
slås ihop, och hon fick verkställa beslutet. Nu består kören av
ett härligt gäng sångare som Ewa med glädje och fast hand
lotsar fram genom stämmorna. Och kören är till för alla, där är
hon väldigt tydlig.
– Ingen får ställas utanför, alla får vara med! Att sjunga är
viktigt. Nyttigt för kroppen, och glad blir man.
Ewa har alltså varit vår kantor i snart fem år … eller?
Inte riktigt. Hon stack till Teneriffa ett par år, för ett
vikariat i Svenska kyrkan där. Det var något hon velat göra
länge, ända sedan studietiden.
– Det var en av mina lärare som sa, att vet du, Ewa, som
kyrkomusiker kan man få arbeta utomlands också.

(Läs mer om Ewa på https://ewas-klockor.webnode.se)
Text & foto: Marie Sundberg

.

Vid Steinwayflygeln i Trönö kyrka.
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Syrafria inramningar

Simon Andersson
070 604 73 85

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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Vad händer i bussgruppen?
Sedan förra numret av tidningen har det inte hänt så mycket.
Vi har träffats och utvärderat hur det fungerat efter att några
fler turer går till Grubbe.
Vi efterlyste synpunkter och avvikelser och har fått in
några men fler synpunkter behövs. Vi kan konstatera att det
inte fungerat friktionsfritt. Det har hänt ett par gånger att
bussen inte åkt in på hållplatsen vid Trönö skola vilket
resulterat i att en resenär inte kunde åka med bussen till
Grubbe. Vi har även några fler avvikelser som vi ska redovisa
vid den träff som vi ska ha med representanter från X-trafik.
I nuläget har vi inget datum bestämt.
Vår målsättning är att ytterligare några turer ska gå till
Grubbe. Dels bussen som i nuläget vänder och går från Trönö
skola 08.05. Det är av stor betydelse att den går hela vägen
från Grubbe. Dels för att många skolelever har sovmorgon och
då kan åka med den bussen. Dessutom kan eleverna på skolan
nyttja bussen för att delta på föreläsningar, gå på teater med
mera. Många av oss övriga ser den bussen som perfekt att
komma till stan vid niotiden. Dessutom är det flera som önskar
att bussen som går från Trönö skola 10.05 ska gå ända från
Grubbe. Önskemål finns att bussen som går från Järnbron
20.15 även ska gå hela vägen till Grubbe. Behovet av två
nattbussar till Trönö på helger ser vi inte vara befogat.

Närtrafikens vara eller inte vara är något som också måste
lyftas. Närtrafiken fungerar inte som det informerats om från
X-trafik.
Vi följer även upp statistiken på antal resande/tur för
att kunna påverka behoven av resande. Tyvärr kan det inte
bli några ändringar som vi ser det förrän hösten 2022 då
planeringen redan är spikad fram till juni.
Viktigt är att vi nu fortsätter jobba för en väl fungerande
kollektivtrafik i Trönö. Med tanke på det höga bensinpriset
samt miljöaspekten ska vi ha möjlighet att använda oss av
kollektivtrafik på samma sätt som de som bor i stan. Vi värnar
om en ökad utveckling av landsbygden där kollektivtrafiken är
mycket viktig.
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
Där finns också information om Närtrafikens tider.

Vad har vi på gång i Trönö vävförening?
smittspridning. Tack och lov börjar vi nu se ett slut på denna
pandemi och har så smått börjat med våra månadsmöten igen.
Onsdagar varje vecka är vävstugan återigen bemannad, då
jobbar vi på med nya vävar, umgås och löser tillsammans
problem med vävar som krånglar. Det kan vara varptrådar som
går av, väven drar snett eller ett skäl som krånglar. Man blir
aldrig fullärd och det finns alltid något nytt att lära. När nya
vävar ska sättas upp så ska det varpas, dras på, solvas och dras
fram. Man ska få till ett bra skäl, knyta upp trampor, se till att
slagbommen sitter rakt med mera. Roligt är det. När det sen är
dags att börja väva så gäller det att hålla koll på tramporna och
fixa till snygga kanter, avkoppling på hög nivå! Lite kuriosa,
förr i tiden var kanterna avgörande för hur mycket betalt man
fick för sina alster.
För x antal år sedan anordnade vi en vävkurs som var
väldigt uppskattad och nu känner vi oss lite sugna på att dra i
gång igen. Går du runt och är lite sugen på att börja väva?
Tveka inte, kom och hälsa på oss någon onsdag mellan
klockan 10 och 12. Vi håller till på bystugans övervåning
mitt i Trönö city. Erfaren eller oerfaren spelar ingen roll, vi
erbjuder en lättsam introduktion till vävarnas värld och vi
kommer att ha en vävstol som väntar på dig. Efter nyår samlas
vi och planerar. Vi kommer också att vara med på julmarknaden på Söderblomsgården med vårt populära jullotteri,
finfina priser utlovas. Titta in eller ring om du är nyfiken!
Kerstin Olsson 070-2443176, Marianne Foberg 070-6768736
eller Helena Leander 070-2701309.
Helena Leander
ordf. i Trönö vävförening.

Foto: Birgit Lundgren
Tre trogna vävare, från vänster Inga Ehrin, Kerstin Olsson och
Marianne Foberg.

U

nder pandemin har aktiviteten i vävstugan gått lite på
halvfart då vi inte har haft möjlighet att träffas varje
onsdag såsom vi brukar. Trots detta så har vi ändå lyckats
hålla alla våra vävstolar (åtta till antalet) i gång. Vi har vävt
gardiner, linnehanddukar, trasmattor både i kypert och tuskaft,
löpare i daldräll och påsklöpare. Vi har två nyuppsatta vävar,
en grå pläd och en matta med grå varp. För att undvika att för
många personer vistats i vävstugan samtidigt så har vi hållit
kontakten via vår supertextgrupp och därigenom har var och
en kunnat avisera när man planerat att väva. Några väver helst
dagtid och några gillar att väva kvällstid. Då vi har satt upp
nya vävar har vi gjort det två och två, allt för att undvika
11
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Rönningens bygdeförening
Under sommaren anordnades tre mycket välbesökta Gå-bingon.
Efter det har föreningen haft ett antal arbetsdagar som ägnats åt lokalerna. Uthusen har rensats
och städats, köksregionens skåp, lådor, bänkar och hyllor har omorganiserats och uppfräschats
och därmed gjorts mycket mer användarvänligt.
I slutet av september monterades ett nytt laminatgolv i lilla salen och en ny entrématta las i
hallen. För att visa uppdateringarna ordnades ”Öppet Hus” den 23/10, där vi bjöd på våfflor,
kaffe och rulltårta.
En egen hemsida för föreningen har gjorts.
Den 20/11 anordnades en Skoterdag med Trönö Skotersektion och söndag 28/11 blir det
Rönningen i advent med bland annat Vintergåbingo!
Inför våren 2022 planerar vi för aktiviteter som föredrag om Trönöån med mera.
Har du förslag eller idéer, så är du hjärtligt välkommen med tips.
Rönningens Bygdegård har så mycket att erbjuda för ALLA typer av arrangemang.
Lokalen passar för såväl ung som äldre och erbjuder trivsam och flexibel miljö,
modernt kök samt trevliga omgivningar. Här finns lokalen för släktträffen, byfesten, barnkalaset
och mycket mer. Hör av dej till Anna, 070-300 96 67 eller Barbro, 070-543 47 21.

Rönningens Bygdeförening önskar GOD JUL till er alla!

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

12

anders.holgersson@elia.x.se

Trönöbygden 4/2021

Betraktelser från Berge

32 års jobb i kartonger
I

fjol vid den här tiden pågick den stora musjakten hemma
hos oss. Vi tog mer än 100 möss, sprutade in fogskum i
diverse hålrum och jag kröp omkring på golven och petade in
svinto under golvlisterna. Om jag hade varit en mus hade jag
verkligen hatat att gnaga mig fram genom löddrande stålull
och syrefattigt fogskum, tänkte jag. Tror att jag hade rätt. Än
så länge har det varit musfritt i vårt hus, med några få undantag.
Önskar att det hade varit lika lätt att bli av med pandemin.
Men coronaviruset är listigare än mössen. Frågan är hur listig
man ska behöva vara för att klara av det här försiktiga livet
och göra det bästa av det. Förra vintern stickade jag muddar,
halsdukar och benvärmare i vild förtvivlan.
Nu satsar jag på dödstädningen och det är ingen barnlek.
Efter att ha rensat föräldrahemmet har jag tänkt att mina barn
inte ska behöva rensa och röja lika mycket efter mig.
Jag var absolut säker på att det skulle bli betydligt lättare –
för inte hade väl jag sparat så mycket, eller?
– Jo, det har du, säger min inre röst.
Mitt största problem är alla tidningar och urklipp som har
lagrats i kartonger, pärmar och lådor.
Det är lämningar från mina 32 år som skrivande reporter på
diverse tidningar. När jag var som bäst – eller värst – var jag
oerhört produktiv och levererade artikelserier parallellt med
nyhetsarbetet som kommunreporter i Sundsvall, Söderhamn
och Bollnäs.
I början på 80-talet skrev jag på maskin och laddade min
gröna Halda med särskilda manusblad. Det fanns korrekturläsare som kunde ringa hem sent på kvällen och fråga om min
intervjuperson hette Sven Petersson eller Sven Persson. Båda
namnen förekom i min text. Då var man tacksam för de

Text: Kirsten Bjerknes
Foto: Privat

vaksamma ögonen. Är det något man får lära sig den hårda
vägen som reporter, är det att alltid ha ordning på namn och
ortsnamn.
Det blev lättare när datorerna kom – och lättare att göra fel
när korrekturläsarna försvann. Och fort har det alltid gått när
man jobbar på en dagstidning.
Samtidigt är jag oerhört tacksam för att jag fick vara
verksam i en tid då nyhetschefen sa:
– Skriv vad det är värt!
Just nu försöker jag summera vad dessa 32 år har lärt mig.
En av de viktigaste lärdomarna fick jag av K.A. Westerberg,
som på 80-talet grundade behandlingshemmet Hasselakollektivet för unga narkomaner. Jag var ung och så ”starstrucked”
av att jag fick fråga ut honom och tindrade nog förfärligt med
ögonen när han till slut kände sig tvingad att leverera en
sanning.
– Motiven är sällan så ädla som du tror, sa han.
Det förändrade hela mitt synsätt på journalistiken. Som
reporter måsta man ställa jobbiga frågor och hela tiden försöka
nå ända fram till människor som man intervjuar.
Efter den dagen började ett nytt yrkesliv med många
jobbiga frågor. Till slut vägrade jag skriva ut intervjuer som
inte gav något. Och jag kunde stå för det.
Men en gång brast det fullständigt. Jag skulle göra en
telefonintervju med Astrid Lindgren. Hon skulle ringa mig och
berätta om sina fastrar, systrarna Klein, som bodde på
Forsgårdens äldreboende i Kungsgården. Hon lät precis som
när hon läste högt ur Emil i Lönneberga – och hon pratade
med mig. Jag tappade allt och gjorde nog mitt livs sämsta
intervju. Någonsin.

Foto: Sundsvalls Tidning

Ett redaktionsmöte på Sundsvalls Tidning i början av 1990-talet, en tid då dagstidningarna kom minst sex dagar i veckan (på ST
är det sjudagars som fortfarande gäller), och det fanns levande korrekturläsare. Här sitter nyhetschefen Nicke Dahlberg vid
bordet omgiven av från vänster Pamela Andersson, Oisin Cantwell, Patrik Selén samt intill printern Kirsten Bjerknes.
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D

et är minsann ingen liten uppgift att försöka återge allt
som hänt i Trönöbygden ekonomisk förening sedan
starten 2001. Men bakgrunden är känd för de flesta:
Söderhamns kommun valde att lägga ner den deltidsbrandkår
som fanns här i Trönö. På grund av, eller tack vare, en incident
där ett hus med all sannolikhet skulle ha blivit lågornas rov om
inte deltidsbrandkåren hade haft lokal kännedom om platsen,
mobiliserades krafter för att driva eget brandvärn.
Föreningen bildades med syftet att driva brandvärnet.
Samtidigt skrevs det in i stadgarna, nästan som en bisats, att
föreningen också skulle arbeta med att ”i övrigt bevaka
bygdens intressen”. Den korta formuleringen har därefter
inneburit en hel del!
Det har, med facit i hand, visat sig att
ett flertal frågor som berör Trönö som
samhälle har hamnat på föreningens bord.
Man kan tycka att det finns tillräckligt
med föreningar, men just att bevaka
samhällsintressen är svårt eftersom
frågorna ofta är ”någon annans”. Det kan
vara beslutsfattare på kommunal, regional,
nationell och EU-nivå som tycker saker
som påverkar oss. Inte minst den nämnda
nedläggningen av deltidsbrandkåren är ett
tydligt exempel på det!
Många och långa har de skrivelser varit som skickats inte
minst till Trafikverket och PostNord (som de numera heter).
Någon gång har vi fått positiva gensvar av dem, men oftast
avslag. Även bland annat Länsstyrelsen och Söderhamns
kommun har fått ta emot skrivelser med blandade resultat.
Otacksamma men viktiga jobb som, när det går bra, får stor
betydelse för bygden. Det senaste exemplet på det är Servicepunkten på ICA!
Trönöbygden har sina vingar över både Grannsamverkan,
Byavakten, gymmet och Tisdagsgruppen. Vi driver bibliotek
och hyr ut rum till dem som behöver övernatta i bygden. Och
tidningen Trönöbygden, som du läser just nu, har funnits med
ända från första året. Den delas ut i alla lådor i Trönö samt
postas till ett hundratal ”utsocknes” medlemmar. Du vet väl
förresten att
tidningen
även
finns
digitalt,
på
www.tronobygden.se?

Under årens lopp har ganska många inbjudningar till att vara
med och utveckla Trönö skickats ut till alla boende. Ibland har
det varit för någon särskild fråga, och ibland för att allas synpunkter om hur vi vill ha det i Trönö i största allmänhet ska
komma fram. Föreningen har ofta varit remissinstans för olika
kommunala planer. Även till arbetet med remissvar brukar
inbjudan skickas till alla Trönöbor.
Emellanåt har projektmedel kunnat finansiera ett antal
föreläsningar, möten och arrangemang. Det första projektet
som hade Trönös utveckling som syfte var projekt Trönökraft
år 2001. En handlingsplan upprättades, och många delar i
planen har genomförts. Till exempel parken framför Bystugan,
timrade informationstavlor, vandrarhem (numera övernattningsrum), bibliotek, hemsida och IT-tjänster.
Annat har startat upp och sedan lagts ner under
åren, och en hel del har utretts och utvärderats
men inte blivit av (än). Samarbete med vänorter,
Vi unga och minigolf är exempel på det första,
egen värmeanläggning och ”byamack” är exempel på det andra.
Efter projekt Trönökraft fick bygden möjlighet att jobba vidare med utvecklingsfrågor inom
det nationella projektet Hållbara Bygder, där
fokus var hållbar utveckling (2004-2009). Sedan
dess har kunskapen om vikten av anpassning
till den pågående klimatförändringen ökat väsentligt, och
den lokala utvecklingsplan vi i skrivande stund håller på att
färdigställa innehåller de riktlinjer för hållbar utveckling vi
förväntas känna till och förhålla oss till.
Olika föreläsningar, studiebesök, deltagande på seminarier
och utbildningar har varit källor till kunskap och inspiration
utifrån. Och gott om lokalt engagemang och kunnande inom
Trönös gränser har gjort att mycket har varit igång och på
gång genom åren.
Sedan 2004 samlas överblivna äpplen in för att mustas till
Trönögummans äppelmust (se särskild rapport här intill) och
varje vår genomförs dikesstädningar. I samband med dessa
årligen återkommande aktiviteter brukar det också hända lite
trevligheter som att det bjuds på kaffe och korv, öppet hus,
bakluckeloppis och annat. Vi är också med vid gemensamma
trevligheter, till exempel Barnens Dag.

Foto:Åkerlind
Arkiv
Foto: Lena

Foto: Olov Östlund

Två bilder som illustrerar ett par av de aktiviteter TEF arrangerar eller är involverade i. Till vänster har folk samlats för den
årliga dikesstädningen som brukar ske i slutet av april, och till höger fullsatt på Trönö bio under Barnens Dag 2014.
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På senare år har föreningen mobiliserat inför en hotande nedläggning av Trönö skola, där ett omfattande arbete med insändare, skrivelser och lobbying ledde till att skolan inte längre, i
alla fall inte under överskådlig tid, är hotad. Och vi har varit
engagerade i fiberutbyggnaden, där vi både samverkat med
Söderhamn Nära och sedan bevakat att utbyggnaden har skett
som utlovat.
Ett nu pågående arbete inleddes i och med X-Trafiks
indragning av bussturer väster om skolan för ett år sedan. En
engagerad arbetsgrupp lyckades återinföra några turer och
fortsätter nu med att få till fler och bättre anpassade bussturer
inom befintlig budget (X-Trafiks).
Ett annat arbete som pågår är att få till fler möjligheter till
boende i bygden. Sedan starten av brandvärnet har så mycket
hänt att ryktet om att det är ”i Trönö det händer” nått långt
utanför våra gränser. Bygden har blivit attraktiv att flytta till,
så lediga hus hinner inte ligga ute på marknaden länge innan
de säljs. Ibland hinner de inte ens annonseras ut. Men det
roligaste ändå är att så många av våra utflyttade ungdomar vill
tillbaks till Trönö när de ska bosätta sig någonstans!
Att Trönö är en attraktiv bygd är förstås inte bara föreningen Trönöbygdens förtjänst. Föreningen är bara en av många
som varje dag gör ett otroligt bra arbete enligt sina respektive
ändamålsparagrafer.
Och föreningarna består av engagerade Trönöbor, som gör
sitt bästa för den bygd man trivs att bo och leva i. Det bevisas
inte minst av de många nyinflyttade som vittnar om hur
välkommen man känner sig och hur lätt det har varit att
komma in i samhället. Själva kanske vi är lite hemmablinda
ibland och kan behöva höra hur bra vi har det här!
Lena Åkerlind

Foto: M. Sundberg

En artikel ur LandsbygdsNytt nr 1/2009 utgiven av Länsstyrelsen
Gävleborg, där bland annat Brita i Brinken och ICA Trönö fick
stå som exempel för hur hållbarhet i landsbygden kan utvecklas.
TEF är en mycket aktiv förening i processen att skapa hållbarhet.

Trönögummans äppelmust
Ett stort tack till alla som skänkte och plockade äpplen till årets
äppelmust! I år blev det 912 kg som mustades till 1236 flaskor.
Grattis till Marianne Söderberg som vann en låda äppelmust!
Den första insamlingen av Trönös överskott av höst- och
vinteräpplen till must var år 2004. Då samlades 1600 kg in, som
räckte till ca 2400 flaskor. Under åren har det varit olika hur
mycket äpplen som samlats in, beroende av tillgången på både
äpplen och plockare. Lite statistik:
År
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Kg
1600
730
1840
4470
2000
1975
1080
1975
1080
3380
1940
490
2000
505
1500
624
312
912

Granen till vårt centrum har
i år skänkts av

Uppsala stift
Norrala Trönö
församling

Varje vinter skänker någon (förening, organisation,
företag eller privatperson) en gran, som sedan lyser
upp vårt centrum under hela advents- och jultiden. Det
är Tisdagsgruppen som ser till att den kommer på plats
i vår lilla park och Trönöbygden E.F. som ansvarar för
alltihop.

Sammanlagt 2004–2021 har 28 413 kg
äpplen samlats in. Det har blivit många
flaskor god must! Rekordåret 2007 återstår
att bräcka.
Medelvikten för perioden är 1578,5 kg
och medianvikten 1550 kg.

God Jul
tillönskas alla
av 20-åringen TEF!

(Arkivbild)
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Snart startas skotrarna

Sedan om allt går som det ska, så ska vi försöka ordna årets
skoterträff här i Trönö i samarbete med Motorcenter och ICA.
Som alltid rullar det på som vanligt, vi slyar och röjer leder
på hösten och sladdar leder på vintern i mån av tid.
Kom ihåg att vi säljer ledbevis på ICA. Det går även att
swisha en valfri summa till skotertour (se nedan).
Nu hoppas vi på en snörik vinter. Tack på förhand!
Trönö skotersektion

Här kommer en lite info angående skotersektionen Trönö!
Kan börja med att berätta att vi fått tillgång till Görtjärnsköjan
uppe vid Gårtjärn. Vi inom skotersektionen håller på att
göra i ordning den som en liten knutpunkt för oss skoteråkare,
men så klart med tillgång för alla. Där kommer det att bli en
grillplats, lite bänkar utanför, så småningom kommer vi även
göra klart inne med kamin och möbler.

Görtjärnsköjan

Håller vägen
för vintern?

LILLA
HÄBRET
Trönös egna hantverksbutik
i gammeldags gårdsmiljö.

Att Trönövägarna ofta orsakar både besvär
och bekymmer vintertid är vi många som har
erfarenhet av.
Det är Trafikverket som ska kontaktas
när man har synpunkter på vägskicket och
underhållet under vintern. Numret är

Öppet från 1 december:
Onsdagar:
Lör & sön:

11.00–18.00
11.00–15.00

Julpynt, hantverk, galltvål, linoljefärg,
äppelmust, såpa med mera!

0771–921 921

Svenpettersgården Trönbyn 674
www.lillahabret.n.nu 070-625 20

Vägarna det gäller som man kan rapportera
om är nummer 654 mellan Kungsgården och
Storsjön och 652 mellan Trönö och Glössbo.
Det finns ett direktnummer till entreprenören men de behöver inte utföra jobbet om en
enskild ringer. De väntar på en order från
Trafikverket, vilket de får om man ringer dit i
stället.
Det är i regel bra respons från Trafikverket när man framför klagomål på vägen.
TEF:s styrelse

16

Trönöbygden 4/2021

Motorcyklar från förr

Av Birgit Lundgren

I förra numret av Trönöbygden fick vi stifta bekantskap med MC-klubben Chosen Few, som sedan i våras
har gamla Hägers i Trönö som sin hemvist. Men det har funnits hojar förr i byn. Här kommer ett urval av
härliga bilder som hämtats från hembygdsföreningens arkiv samt album och lådor i Trönö.

Donald Lind med sin tävlingsmotorcykel under 1960-talet.
Donalds fru Barbro, född Gisselsson var född i Hamre och
de var under några år bosatta i Glamsta.

Kurt Rafael som hade bilverkstad i Trönbyn och frun Ulla,
född Danielsson från Hamre på bönpallen, 1950-talet.

Frv Hans Persson från Långbro, Bertil Olsson från Glössbo
med sin Ariel 650 kubik, Tage Olsson från Ulva på sin BSA 650
kubikare och Lennart Svensson som bodde i Trönö en tid. Fotot
från Långbro 1956 då de tidigare skinnluvorna ersatts med
hjälmar. Tages BSA brann upp innan han skulle göra rekryten
1957. Sommartid användes motorcykeln för alla resor, till
jobbet och till dans. Även vintertid kördes motorcyklarna, då
med en tratt framför ansiktet.

Ungdomar i Rönningen under senare delen av 1920-talet,
oklart vem som var ägare till motorcykeln. Från vänster
Helmer Fräse, Petter Matton, Algot Strid, Ragnar
Mickelsson och Erik Matton.

Per och Ingrid Trönnblom från Stertesbacken ute på söndagstur
med motorcykeln någon gång på 1940-talet, samt till höger
Lars Gustav Törnell från Trönbyn.

Edvin Dagberg med Hans Skavsjö bakpå, båda från
Trönbyn. Troligen under 1940-talet.
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ANDERS MARTINSSON

Foto: Privat

DAGENS LUNCH
Må–fre 11–14
MENY: À la carte,
pizza, kebab, hamburgare

Välkommen!

PUB
Fullständiga rättigheter

Dagens lunch må ˗ fre 11˗14

ÖPPET

Pizza och kebab

0270-350 97

Följ oss på Facebook:

Kungsgården Pub & Restaurang
18

Månd – torsd
Fredag
Lördag
Söndag

11.00–20.00
11.00–21.00
12.00–21.00
12.00–20:00
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Snygg höstsoppa

från Örjan Berglund i Rappsta

Den här soppan passar bra till förrätt men tack vare linserna
blir den tillräckligt matig för att även funka som lunch.
Serveras den som förrätt ska du nog ta det lite försiktigt med
chiliflingorna, det är synd att bränna smaklökarna redan i
början av middagen. Butternut-pumpa hittar du i vilken affär
som helst så här års (den brukar finnas på ICA Trönö) och den
håller sig länge i kylskåpet även om den är delad. Soppan tar
ungefär 45 minuter att laga.

Ingredienser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ butternutpumpa (cirka 800 g)
1 röd paprika
1 vitlöksklyfta
1 stor gul lök
1 röd chili
1,3 l vatten (till att börja med)
2 dl röda linser
1 msk gurkmeja
olivolja
1 tsk salt
chiliflingor

8.
9.
10.

Gör så här

11.

1. Sätt ugnen på 250 grader.
2. Skala pumpan och krafsa ur kärnorna, men spar dom till
senare. Dela pumpan i 3x3 cm stora bitar.
3. Dela paprikan, kärna ur och skär den lite grovt i bitar.
4. Lägg pumpa- och paprikabitarna i en långpanna och ringla
över lite olja. Rör runt alltihop så att oljan fördelas. Sätt in
långpannan i övre delen av ugnen och låt den stå i 15-20
minuter eller tills grönsakerna börjar få färg.
5. Hacka löken och vitlöksklyftan och fräs dom med lite olja
på medelvärme i en stor gryta utan att dom får färg.
6. Dela chilin och skrapa ur kärnorna (om du inte vill ha en
riktigt kryddstark soppa förstås, då tar du med kärnorna).
7. Hacka chilin och fräs den i grytan med lök och vitlök.
8. Ta ut långpannan ur ugnen när pumpa och paprika fått lite
Samling med ungdomslagen
färg, lägg i dessa i grytan och häll i vattnet.

12.

13.
14.

Tillsätt de röda linserna och gurkmejan.
Låt det koka i cirka 15 minuter eller tills linserna plötsligt
blir mosiga.
Under tiden kan du pilla ut pumpakärnorna ur trasslet som
de satt fast i pumpan med. Lägg kärnorna i långpannan
och kör in den i ugnen igen.
Rosta kärnorna i cirka 3 minuter, men håll koll eftersom
de lätt blir brända.
Mixa det som ligger i grytan med en mixerstav eller i en
stor mixer. Häll i lite mer vatten om du tycker att den är
för tjock.
Smaka av med salt och eventuellt lite vitpeppar.
Servera i djuptallrikar eller soppskålar och garnera med
de rostade pumpakärnorna och lite chiliflingor.

Det blir ganska mycket soppa, men så här års är det smidigt att
ställa hela grytan i något svalt utrymme och äta så länge den
räcker. Eller frysa in.

Smaklig måltid!

Beskrifning på pepparkakor
Til et stop honing tages 25 ägg wilka wispas
1 timma. Medan det sker kokas honingen
och skummas wäl, och står sedan tils han
blir wäl kall. När han då är wäl skumad
lägges krydderna uti som består uti mycket
Canel, Cardemummor, pommerans skal,
hälst syltade men annars torra, Sucat, och
skållade mandlar. Är honingen då wäl kall
slås den uti de wispade äggen, som sedermera wispas en timma. Dertil röres 4 skålpund gott wettemiöl, med en förläggar sked
sakta ofwan uppå. Til slut giör man låder af
Cardus papper som smörjes med smör, och
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slås half fulla af degen. Sättes sedan uti en
lagom warm ungn med tegelstenar emot
låderna.
NB är miölet så gott som på Boseholm tages
något mindre. Detta kan och giöras af et
halft stop honing.

Källa: Riksarkivet, Esplunda arkiv,
Grevinnan Lovisa Ulrika Mörners arkiv,
volym 117 (1751–1823)
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När kraften i byn kom från ån

Folke Norin med två av sina barn utanför kraftverket i Fly i mitten
av 1950-talet.

I

början av 1900-talet gjorde elektriciteten sitt intåg i
Sverige och allt flera upptäckte att det var fullt möjligt även
i Trönö att med ett vred eller en knapptryckning kunna få
lampor att lysa. Att få ställa undan osande fotogenlampor och
till och med få lyse i ladugårdar och fäjs. En lysande framtid
stod för dörren. Det första kraftverket i Trönö byggdes
1909 vid Jon Ols i Trönbyn av Erik Krig, kraftverket i Orsten
troligen 1915 och året därpå, 1916 byggde Grubb-Nils Nilsson
ett kraftverk vid Emanuels i Grubbe. Även vid Blombergs i
Grubbe, i Rappsta och Tygsta byggdes kraftverk för att ge
belysning i gårdar och stugor i närområdet och ledningsstolpar
sattes upp längs byvägarna. Den vanliga uppsättningen
var en lampa i köket, en i kammaren, en utelampa och en i
ladugården. Men så började mjölkmaskiner, dammsugare,
eldrivna tröskverk och vedkapar att göra sitt intåg, vilket
medförde att elbehovet steg markant.
De flesta av de små Trönökraftverken kom så småningom i
den driftige Evert Norins ägo under namnet Trönö Elverk AB.
Evert hade tidigt börjat intressera sig för Erik Krigs
kraftverksbyggen och var en vetgirig elev tills han lärt sig
tillräckligt för att starta egna projekt. Evert fick så småningom
rättigheter att reglera vattennivåerna både för Storsjön och
Wijsbodsjön och det sägs att han hade långt framskridna
planer på att med dammluckor höja vattennivån med en meter
i Storsjön för att få ökad vattenmängd i Trönöån. Dessa planer
verkställdes dock aldrig.
Byn Fly elektrifierades 1915 med ström från kraftverket i
Orsten. Från 1939 levererades strömmen från ett nybyggt
kraftverk vid Flysån, som kompletterade elförsörjningen till
ledningsnätet i socknen. Det sist byggda kraftverket i Trönö
blev en riktigt vacker byggnad i cementtegel med tak av galvad pannplåt. Den inåtvända takfoten och mönstret över
fönstren visar att utformningen av byggnaden fått en exteriör
finess förutom det rent funktionella. Om det är Evert Norins
eller någon annans förtjänst är oklart.
En ca 100 meter lång vattentub av trä byggdes mellan
kraftverket och dammar längre upp i ån, för att få tillräckligt
vattenflöde för att driva kraftverksturbinerna. Via en grävd

Otto Lundin från Berge och Evert Norin i arbete under 1950-talet.

kanal leddes vattnet från kraftverksturbinen åter till Flysån.
Ett stort byggprojekt i väglöst land när Hitlers vapenskrammel
illavarslande mullrade i Europa och det andra världskriget
blev ett faktum.
Elbehovet i Trönö liksom på andra håll verkade omättligt
när allt flera strömslukande mjölkmaskiner, kylskåp, elspisar,
tröskverk och vedkapar köptes i byarna, samtidigt som vattenflödet i åarna tidvis inte räckte för att köra kraftverken med
full effekt. En nödlösning blev då att stänga dammluckorna
kl. 22 på kvällen för att vattennivån skulle öka under natten då
kraftverket stod stilla. Inför morgonmjölkningen på gårdarna
öppnades dammluckorna kl. 06.00 och driften i kraftverket
kördes i gång. Bernt Berger i Fly minns hur han som
8–9-åring med sin morfar Gustaf Berger, åren 1944–45, varje
kväll gick upp till kraftverksdammen och stängde dammluckorna, som morgonen därpå öppnades kl. 06.00 av Norins
elektriska.
Det var många bekymmer och slitsamt arbete med driften
av de små kraftverken. Att hacka is i blötan vintertid för att ha
fritt vattenflöde och att hålla dammluckorna fria från is,
stängning och öppning av dammluckor vid dålig vattentillgång
och vissa abonnenter som klagade på blinkande glödlampor
och ojämn gång på vedkaparna.
Av Everts tre söner hade Erland administrativa uppgifter
medan Folke tillsammans med ca 20 anställda skötte det prakFoto: Kalle Frid
tiska arbetet. Den yngste, Bernt, blev ingenjör och flyttade till
Västerås.
Folkes son Björn Norin var från unga år ofta med sin pappa
på arbeten vid kraftverken i Trönö. När den långa trätuben på
kraftverket i Orsten behövde tätas, vilket gjordes från insidan
med tätvuxna granbräder, var den unge Björn bra att ha till
hjälp för att krypa i den trånga tuben där grankvistarna stack
ut som hullingar. Tuben vid kraftverket i Fly var av mindre
dimension och tätades från utsidan.
L. F.
Vintertid sågades isen upp för hand vid dammluckorna för
att de inte skulle följa med när isen släppte. Till det arbetet
användes långa grovtandade sågar. Det fanns ingen bilväg
fram till kraftverket i Fly, bara en traktorväg och en väl
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trampad gångstig. Planer på vägbygge fanns, men skrinlades
då framtiden för det lilla kraftverket såg allt dystrare ut.
Små kraftverk längs Trönöån, förutom i Fly två vid
Anöänge, ett vid Ängesberg, Wij, Orsten, samt troligen några
till, levererade ström till den högspänningsledning som gick
mellan Boda i Norrala och Storsjön i nordvästra Trönö. Via
transformatorer levererade sedan lågspänningsnätet elström
till de olika abonnenterna.
Så småningom tecknades avtal om reservkraft med
Bergvik & Ala och de små kraftverken avvecklades efterhand.
Omkring 1970 köpte Bergvik & Ala kraftverket i Fly, som då
var det sista som var i drift i Trönö. Evert Norin var då 73 år
och insåg motvilligt att han gjort sitt och måste gå med
på försäljningen även om det bar emot. Ett avtal skrevs om
rättigheter för Evert Norin att under sin livstid kunna
köra kraftverket, vilket också skedde när vattenflödet var
tillräckligt. Evert avled 1984 och kraftverket kördes ytterligare
något år innan den långa trätuben revs i slutet av 1980-talet
efter att ha försett byborna med elström i över 40 år. De övriga
av socknens små kraftverk, byggda i trä, har alla rivits eller
rasat ihop.
Trönö sockens enda kvarvarande kraftverk överläts 1998
till Trönö hembygdsförening och byggnaden finns kvar, står
stolt och okuvlig, till synes opåverkad av åren som gått. Därinne anas oljelukten och all utrustning finns kvar, vindlande
rör, mätare av olika slag för den invigde, instruktioner för
handhavande av starkström uppsatt på väggen, några verktyg
och diverse på en arbetsbänk, handskar som någon lagt ifrån
sig i väntan på nästa arbetsdag.
Platsen i väglöst land, intill tidigare brukade åkermarker
som nu ersatts av granskog, är diskret skyddad av trädkronorna som tränger sig allt närmare inpå cementväggarna.
Rester efter den tidigare dammen kan skönjas ett hundratal
meter ovanför kraftverket, liksom fundamenten till vattentuben. Den tidigare väl trampade stigen mellan kraftverket och
dammen har naturen återtagit med lövsly och mossiga stenar.

Folke Norin som skötte de mindre kraftverken i Norins ägo.

Nu kan man stå vid kraftverksbyggnaden en stund, lyssna på
det otämjda vattenflödet och reflektera över hur elmarknaden
och kraftkällorna förändrats under åren som gått sedan det
nybyggda kraftverket vid Flysån försåg byborna med den nu
livsviktiga elströmmen.
Efter vintervilan planerar hembygdsföreningen att ha öppet
hus och visa kraftstationen för intresserade besökare. Kanske
vi ses då?
Text & foto (förgbilderna):
Birgit Lundgren
Övriga bilder: DiBiS

Inifrån den gamla kraftstationen i Fly, där all utrustning finns kvar och ögonblicket då dörren stängdes efter den sista arbetsdagen har
konserverats. Hembygdsföreningen kommer någon dag under året att låsa upp och bjuda in till detta materiella historiska dokument.

SPF:s cirkel Trönöminnen håller på till och med vecka
50, torsdagar jämna veckor kl. 13–15 på Västergårn.
Startar igen vecka 2.
Hembygdsföreningens fotocirkel kör på torsdagar
ojämna veckor kl. 13–15 till och med vecka 49, och
startar igen efter nyår vecka 3.

Bingo med SPF tisdagar kl. 10.30 i
församlingshemmet håller på till
och med 7/12. Det blir juluppehåll en dryg månad och startar
igen den 25/1.
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Med stormsteg mot julen!
Snart drar julhandeln igång på riktigt och vi har redan
börjat rusta oss med allt som hör därtill. Förra året så hade vi
ombyggnation under julhandeln så det var lite kaotiskt vissa
gånger
I år känner vi oss väldigt laddade inför december
eftersom vi har en mer lättjobbad butik och kan även erbjuda
ett bredare sortiment inom alla avdelningar. Till exempel så
har vi börjat satsa en del på leksaker, julpynt, heminredning
med mera. Känns fantastiskt roligt att kunna erbjuda det lilla
extra för våra kära kunder
Under december kommer vi även ha en del tävlingar och
happenings som ni inte får missa. Följ oss på våra sociala
medier så missar ni ingenting!
Att posten blivit en succé är nog ingen hemlighet. Paketen
strömmar in varje dag och ännu större leveranser lär det bli nu
under black week och julhandeln. Vi är väldigt tacksamma för
att ni är så pass snabba på att hämta era varor med tanke på
vår lilla yta
Som ni kanske märkt så satsar vi mer och mer på vår
catering och manuella sortiment. Våra tårtor, plankor med
mera är väldigt populära (även i andra kommuner) så vi jobbar
hårt med att utveckla just denna bit. Förra året i december så
sålde vi ca 250 jultallrikar, detta utan att ens ha ett fungerande
kök i dåvarande ombyggnation. I år satsar vi på att slå denna
siffra
Vi är fortfarande störst på online i vår kommun och vi
fortsätter att utveckla oss. Vi vill göra det enkelt för våra
kunder och vår onlinehandel är en stor del i detta. Personalen
har gått utbildningar inom online och det kommer även ske en
del förändringar inom ICAs onlinehandel, som bara är positiv!
Håll utkik!

NYÅR
Detta år så kommer vi satsa på att ta hem färsk fisk och
skaldjur. Til exempel så kommer ni att kunna köpa färsk
hummer till pangpris! Ni kommer kunna bjuda på en
sprakande och lyxig festmåltid utan att behöva betala dyra
pengar. Utöver fisk och skaldjur så kommer vi självklart också
ta hem finare kött som vi pressar priserna på. Vi tycker att alla
ska kunna äta lyxigt och gott till en bra peng!
Utöver detta kommer vi självklart också att ha partyattiraljer som kan vara roliga att ha på nyårsafton
Sist men inte minst så vill jag denna gång rikta ett stort tack
till många här i bygden som alltid ställer upp och stöttar när vi
behöver er. Det är underbart vilken kärlek ni har för bygden
och butiken. Alla här på ICA Trönö uppskattar allt ni gör.
TACK!!! Ni vet vilka ni är...
Tack för att ni handlar lokalt!
Er ICA-handlare Emelie
med världens bästa personal

ÖPPET
Må–fre 7–19
Lördag 7–17
Söndag 9–17

Julmarknad
Att köpa
Foto: Johan Sjöblom
Keramik, kransar, skedslöjd,
glaskonst, stickat, tygkassar,
byaböcker, årets Hälsingerunor och mycket, mycket
annat.

på

Söderblomsgården
Att äta på plats
Kolbullar, Bergesbackens grillade
chorizo med bröd, kaffe med
go'doppa. Och så bjuder vi som
vanligt på hemkokad glögg till
alla.

Att handla och äta hemma
Ostkaka, ko-ost, honung, hjortronsylt,
hårt tunnbröd, rullrån och andra bakverk, Hälsingechips, mjöl från Skogsliden, marmelader och mjuka tunnbröd
från gårdens egen bagarstuga. Och så
förstås godsaker från Skärså rökeri!

Stämningsfull julmusik
med Kalle Frid & co

Lördag 27 november kl. 1 1.00–16.00
22
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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!

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

2.830 kr
per pall
www.skogsliden.com
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Slutspurt för planerna
Vid juletid är det meningen att utvecklingsplanen för Trönö
ska vara färdigställd. Fram till dess har alla möjlighet att
bidra med synpunkter och idéer.
Onsdagarna den 15 och 22 december läggs sista handen
på den, då finns vi på plats på IOGT Enighet kl. 19:15-21:00
för dialogmöten.
Fram till dess har du möjlighet att ta del av utkastet
digitalt, via Facebook-sidan Trönö framtid, samt att du kan få
texten via e-post. Det finns också några blädderexemplar för
dig som vill ha ett sådant. Hör av dig till
info@tronobygden.se om du vill ha den e-postad eller som
blädderexemplar.
Till och med den 17 december kan du lämna dina
synpunkter på planen via e-post eller i Bystugans brevlåda.

Rengsjö
Rengsjö

Traditionellt julbord 175 kr
Jultallrik
120 kr

Foto: Birgit Lundgren

Juletid är också manusstopp för förslag och synpunkter till
Söderhamns kommuns landsbygdsplan.
Vi sammanställer och skickar in Trönös förslag till dem,
men du kan förstås också skicka in som enskild person.
Det finns även en enkät på kommunens hemsida som du
kan fylla i. Gå in på www.soderhamn.se och skriv in
”landsbygd” i sökfältet för att enkelt hitta sidan.
Lena Åkerlind

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

Allt inom byggplåt!
• Lägenhetsuthyrning • Fastighetsskötsel
• Snöröjning
Söderhamn 0270 100 71, 070 516 42 99
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Söderblomspelet 2023
Styrelsen för Föreningen Söderblomspelet har nu beslutat att
planera för ett Söderblomspel sommaren 2023! Det blir alltså
inget Söderblomspel sommaren 2022.
Trots att det är 90 år sedan Nathan Söderblom avled är han
fortfarande aktuell och efterfrågad i Söderblomspelet där delar
av hans liv och gärningar presenteras.
Styrelsen för Föreningen Söderblomspelets längtar efter att
kunna återkomma och hedra honom med ännu en uppsättning
av sommarteatern i Trönö.
Diskussioner förs med representanter för Trönö hembygdsförening avseende planer för att nästa gång kunna sätta upp
Söderblomspelet vid Söderblomsgården, Nathan Söderbloms
födelsehem.
Styrelsen för Föreningen Söderblomspelet

Nästa byabok blir om

TYGSTA
Cirklar om byn börjar efter nyår.
Datum och tid delas ut i
byns alla brevlådor.
Du som vet något intressant om byn
eller har fotografier
ring Birgit, 076-795 54 92
eller Elisabet, 070-375 27 16
eller mejla
birgitlundgren@telia.com
elisabet.stockhaus@gmail.com

SPF-gympan
håller på till och med tisdag 21/12
och startar igen tisdag 11/1
kl. 16–17 i skolans gympasal, ledare Märta Olhem

SÄLJES

Trönödräkt

Återförsäljare av

herr stl S-M, skor 39

Jens & Arnes Hushållsservice AB

5000 kr

Jens Rehnvall

Inga Ehrin tfn 070-682 94 47

Telefon:

0270 160 80, 070 31 70 863
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NOVEMBER
Lö 27 nov

Julmarknad på Söderblomsgården kl. 11–16, se sidan 22.
Marknad, gott att äta och fin musik.
Arr. Trönö hembygdsförening

Sö 28 nov

Rönningen i advent med vinter-gåbingo.

Sö 28 nov

Första advent i kyrkan kl. 18, kyrkokören sjunger.

Marianne
Trönbyn

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

DECEMBER
Sö 12 dec

Musikgudstjänst kl. 14.00 i Trönö kyrka. Johnny Wiktorsson sjunger
julsånger.

Må 13 dec

SPF:s julfest med Lucia kl. 15 på IOGT Enighet, Marie Sundberg och
Jan Frid medverkar, se sidan 25.
OBS! Anmälan krävs.

On 15 dec

Lokala utvecklingsplanen möte kl. 19.15–21.00 på IOGT Enighet.
Se sidan 24. Arr: TEF

Sö 19 dec

Julkonsert med kyrkokören kl. 18.00 i Norrala kyrka. Se sidan 28.

On 22 dec

Lokala utvecklingsplanen möte kl. 19.15–21.00 på IOGT Enighet.
Se sidan 24. Arr: TEF

Lö 25 dec

Julotta kl. 07 i kyrkans atrium eller inne beroende på vädret.
Se sidan 28.

Fr 31 dec

Nyårsbön i kyrkan kl. 18.00. Musik med Dennis Holmström, trombon,
och Ewa Monikander, se sidan 28.

Telefon:

070-522 63 54

JANUARI 2022
Sö 30 jan

Välkommen!

Musik i kyrkan kl. 11.00, Christina Nyström sjunger egna visor under
gudstjänsten.

FEBRUARI
Sö 13 feb

Bilder från Trönöskogarna med Alf Pallin i samband med gudstjänst i
Trönö kyrka kl. 11.00.

Sö 27 feb

Naturbilder med Bosse Forsling i samband med gudstjänst i
Trönö kyrka kl. 11.00.

Torsdagar jämna veckor kl. 13.00–15.00 på Västergårn, SPF:s cirkel Trönöminnen
om gamla Trönö. Uppehåll v. 51–1.
Torsdagar o jämna veckor kl. 13.00–15.00 på Västergårn, hembygdsföreningens
fotocirkel, uppehåll v. 50–2.

Tisdagar kl. 10.30, bingo i församlingshemmet för SPF-medlemmar,
uppehåll v. 50–3.
Tisdagar kl. 16.00–17.00 SPF:s gympa i skolans gymnastiksal, uppehåll v. 52–1.

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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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.

Trönöbygden 4/2021

Julbord med Lucia
13 december kl. 15.00
på IOGT Enighet
Traditionellt julbord
Marie Sundberg sjunger
Jan Frid läser Rydbergs "Tomten"
Eventuellt händer något mer, ytterligare info kommer på hemsidan.

Anmälan till Siv Wiman
på 070 376 84 95
senast 6/12
Pris ännu ej spikat,
håll utkik på hemsidan.
www.spfseniorerna.se/trono

HÄLSINGERUNOR 2021, en extra
välfylld jubileumsbok med bland
annat en artikel från Trönö, kommer
att finnas till försäljning under
julmarknaden på Söderblomsgården
tillsammans med våra byaböcker.
De kan även skickas inom Sverige,
ring Birgit, 076 795 54 92

www.spfseniorerna.se/trono

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

Trönöbygden 4/2021
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, SNÖSLUNGOR
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 28 november

Juldagen 25 december

Söndag 30 januari

Första
adventsgudstjänst
med
sång av
En stund
i stillhet med dikt
& musik.
Norrala Trönö kyrkokör. Kyrkkaffe.
Kl. 11.00 i Norrala kyrka.
Kl. 18.00 i Trönö kyrka.

Julotta med sång av Norrala Trönö kyrkokör.
Trönö kyrkas atrium kl. 07.00 (utomhus).

Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.
Christina Nyström sjunger egna visor.

Annandag jul 26 december

Söndag 6 februari

Julotta i Skärså samlingslokal kl. 07.00.
Sång av Marie Sundberg.

Mässa kl. 11.00 i Norrala kyrka.
Sång av Norrala Trönö kyrkokör.

Nyårsafton 31 december

Söndag 13 februari

Söndag 5 december
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.
Medverkan av konfirmanderna.

Söndag 12 december

Nyårsbön i Trönö kyrka kl. 18.00.
Musik av Dennis Holmström, trombon
och Ewa Monikander.

Gudstjänst med Johnny Wiktorsson som
sjunger julsånger.
Norrala kyrka kl. 11.00.
Trönö kyrka kl. 14.00.

Söndag
19 april 6 januari
Trettondagen

Söndag 19 december

Sånggudstjänst Norrala kyrka kl. 18.00.
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.
med Norrala Trönö kyrkokör.

Mässa kl. 11.00 i Trönö kyrka.

Söndag 2 januari
Mässa i Trönö kyrka kl. 11.00.

Mässa kl. 11.00 i Trönö kyrka. Kyrkkaffe.
Alf Pallin visar bilder från Trönöskogarna.

Söndag 20 februari
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.
Christina Nyström sjunger egna visor.

Söndag 27 februari
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.
Bosse Forsling visar naturbilder.

Söndag 9 januari
Söndag 19 december
Julkonsert med Norrala Trönö kyrkokör.
Norrala kyrka kl. 18. 00.

Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.
Sång av Marie Sundberg.

Söndag 16 januari

Julafton 24 december

Mässa Trönö kyrka kl. 11.00.

Samling vid krubban för hela familjen.
Norrala kyrka kl. 11.00.

Söndag 23 januari
Gudstjänst i Trönö kyrka kl. 11.00.
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Församlingsexpeditionen: 0270 300 95
norrala.pastorat@svenskakyrkan.se

