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DATUM TID PLATS ARRANGÖR HÄNDELSE

28 AUG 19.00 Hembygdsgården Svenska Kyrkan Kvinnokväll. Återkommande arrangemang varann tisdag i hembygdsgården.

1 SEPT 12.00 Hembygdsgården Trehörna Byalag Trehörnadagen. En dag där vi visar upp vår fina bygd och välkomnar nya potentiella 
grannar till Sjöängen

16 SEPT 10.00 Hembygdsgården Röda Korset Tipspromenad och våffelkafé. Gå tipspromenaden först och sedan umgås med andra 
och ät våfflor. Vinnaren av tipspromenaden koras kl 12.00.

23 SEPT 10.00 Hembygdsgården Trehörna Byalag Historisk vandring med Kalle Bäck, samling kl 10.00 vid Hembygdsgården. Ta med 
fikakorg och något att sitta på.

26 SEPT 12.30 Lusthuset Svenska Kyrkan Sopplunch. Återkommande arrangemang sista onsdagen i månaden.

OMGIVNING



BLI VÅR GRANNE - TOMTER VID SJÖÄNGEN

På en sydsluttning nära Trehörnasjön med brygga och nära till bad har 
Ödeshögs kommun iordningställt nio tomter. Två av dem är bebyggda 
men byggklara tomter finns kvar. 

VERKSAMHET I OMRÅDET



 

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Trehörna är värt att uppmärksamma. Vi har 
nästan allt – skogar, sjöar, vacker by med 
betagande omgivande landsbygd, ett rikt 
föreningsliv och gemenskap. 

Lördagen den 1 september uppmärksammas 
Trehörna återigen extra mycket. För andra året 
i rad genomför vi denna dag tillsammans med 
Ödeshögs kommun, LRF, Svenska kyrkan, 
Trehörna Röda korset, Trehörna fiskevårds-
förening och Trehörna Jaktvårdsförening. 
Det blir arrangemang som börjar med en 
invigning och avslutas med en fest i byalagets 
vackra lokal Lusthuset vid Trehörnasjön. 

Vill du bo i ett semesterparadis med sjön inpå 
knuten, med 20 minuters resa till Tranås eller 
Ödeshög eller tusentals arbetstillfällen inom en 

timmas pendlingsavstånd från Linköping och 
Jönköping?  

Då är Trehörna platsen för dig. Kom och ta del 
av allt som erbjuds och ta med vänner och 
bekanta. Det kommer bli en fantastisk dag som 
vi spenderar tillsammans. Glöm inte badkläder! 

Uppmaning. Hjälp till att sprida informationen 
om Trehörnadagen till dina släktingar, vänner 
och bekanta. Använd dina 
kontakter i Facebook och andra 
sociala medier. Låt oss göra 
Trehörnadagen till en lyckad 
dag för alla som bor i bygden 
och alla besökare. 

VÄLKOMNA! STURE BROLIN

PROGRAM

12.30 INVIGNING AV TREHÖRNADAGEN

13.00 MODERN KÖTTPRODUKTION PÅ 
RÖNNESTAD GÅRD - Samåkning 12.45

14.00 FÄLLAN

15.30 TANKAR OM BYGDENS UTVECKLING

18.00 GRILLARNA ÄR IGÅNG

17.00 TIPSPROMENAD - RÖDA KORSET

Trehörna Byalag Sture Brolin inviger denna 
Trehörnadag vid Hembygdsgården.

Janne Segersson visar upp sin nya ladugård och 
berättar om sin produktion av köttdjur. 

Ordförande Andreas Linder berättar om föreningens 
verksamhet och låter den som vill prova på lerduve-
skytte till självkostnadspris.

Byalagets ordförande Sture Brolin välkomnar till 
Lusthuset och Per Karlsson från Behmska stiftelsen 
berättar om stiftelsens möjligheter att stödja 
verksamheter i Trehörna. Kommunchef Ingmar 
Unosson berättar om hur han ser på Ödeshögs 
kommuns möjligheter.

Passa på att ta en tipspromenad genom byn

Ta med det du vill grilla och dricka. Vi har prisutdelning 
för metartävlingen och tipspromenaden. 
Trehörna Manskör uppträder och boulespel, kubb och 
krocket finns för de som vill.

VÄLKOMNA!


