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Svenska kyrkan informerar

VAR BEREDDA SNART KOMMER VI
OCH RINGER PÅ.
Under oktober och november månad kom-
mer vi från kyrkliga syföreningen i Tre-
hörna att sälja vårt traditionella lotteri med 
dragning 1:a Advent.
Förra året fick vi in 4000 kr som fördelades
mellan Barndiabetesfonden, Barncancer-
fonden, föreningen Östergötlands barn 
samt Jerker Sandegårds utlandsarbete.
Tack för ni köper våra lotter och hjälper oss 
att hjälpa.
Kyrkliga syföreningen/Gunni

GÅ/SPRING/CYKLA FÖR VÄRLDENS 
BARN
Söndag den 6 okt. kl 16.00
Vecka 40 har Svenska Kyrkan insamling 
till Världens barn. Gör din insats genom
att ta en tipsrunda c:a 3,5 km. Samling vid 
Hembygdsgården. Avg. minst 20 kr/person 
men du får gärna ge mer!
Svenska Kyrkan/Gunni

Ibland får jag springa ifrån min frukost. Det 
är när det ”händer något” i Trehörna.
Som alla vet finns det ett ”lugnt” öga i stor-
mens mitt. Trehörna kan liknas vid detta 
öga och orkanen är världen runt omkring. 
Lugnet, stillheten, tystnaden och som oftast 
denna sommar en klarblå himmel. Bättre 
kan det inte bli!
För att återgå till frukosten så intas den of-
tast på balkongen i österläge. Nedanför lig-
ger allfartsvägen där turisterna ibland dyker 
upp. Då lämnar jag alltså balkongen med 
papper, penna och kamera i handen.
Guido Baden, 9 år, och pappa René från 
Wervershoof utanför Amsterdam vinkar 
glatt från sina cyklar. De passerade här även 
förra veckan och känns som gamla bekanta.

Med Kongsbacken som hemvist hinner de 
många cykelturer under sina 3 semester-
veckor. De kör 40 km varje gång: Kongs-
backen – Sommen – Trehörna – Tranås – 
Kongsbacken. Vid ”vår” badplats tar de en 
välförtjänt paus och sträcker på benen.

Utsikt från en balkong....
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Annons

Besök vår monter på Tranåsmässan i 
Parkhallen, Tranås 13-14 september.
TV-kocken Christian Hellberg står i 
vår monter och lagar mat under mässan.

Utnyttja våra fina mässerbjudande!
 

VÄLKOMNA



Motionär är även Birger Åman, 85 år, från 
Tranås. Han har cyklat i Trehörna med om-
nejd i över 20 år. Hur långt då? Ja, det spe-
lar ingen större roll, huvudsaken för Birger 
är att han kör 2 timmar/pass och oftast 3 ggr 
i veckan. Av naturliga skäl blir sträckorna 
kortare idag än för några år sedan. Natur-
upplevelserna är lika viktiga som motionen.

Key Ove Wågh – Trehörnabo sen många år 
tillbaka – passerar även han vår balkong. 4 
gånger i veckan går han 15 km, alltså 6 mil 
– hitintills ( juli) 180 mil i år. Varför dessa 
långa sträckor? Ja, vågen visade nästan 100 
kg och då var det dags att ta itu med trä-
ningen. 

Nu har han nått sin idealvikt och håller den 
även om grillsäsongen är här.

Utsikt från en balkong....

Han skickar en uppmaning till alla oss 
bilister och framförallt till förare av tyngre 
fordon: SÄNK HASTIGHETEN!
Våra nya grannar – 16 idisslare – på andra 
sidan staketet rör sig betydligt lugnare än 
ovanstående motionärer. Deras till synes 
ständiga hunger tar bort oönskad sly och 
ger ett öppnare landskap. Vi tackar! 
Birgitta Bäck
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Efter en midsommarafton med ömsom sol 
och ömsom regn så var midsommardagen 
här, en gråmulen, varm junidag. Långt före 
utsatt tid såg man många bege sig till kyr-
kan, till fots, på cykel, med bil eller som 
några långväga med turistbuss.
Sedan många år tillbaka är midsommarda-
gens gudstjänst är viktig händelse i Trehör-
na. Traditionen bjuder att det skall vara en 
sommargudstjänst med kyrkokör, andakt 
och en föreläsning av Trehörnas egen his-
torieprofessor Kalle Bäck. 

Kyrkan fylldes av förväntansfulla besö-
kare. En dämpat sorl steg från de försam-
lade. En sådan här dag kan man ju stöta på 
personer man inte träffat på länge. Det är 
klart att man passar på att byta några ord i 
kyrkbänkarna.
Kyrkvärd Gösta Klasson inledde med någ-
ra ord om den sköna försommaren, kyrk-
klockorna ringde in och vi sjöng tillsam-
mans den mest sommarljuva av psalmer 
”Den blomstertid nu kommer”. Efter några 
ord av prästen Rolf Lindqvist tog kören 
vid. Under ledning av Elisabeth Ramstrand 
framförde kören i två omgångar på ett 
stämningsfullt sätt sånger som alla knöt an 
till sommaren. En återkommande strof i en 
av sångerna löd ”en jätteek som lånar sin 

skugga åt allvar och lek”. En vacker bild av 
svensk sommar och svenskt vemod. Det är 
en tillgång för lilla Trehörna att ha en kyr-
kokör.

Förutom körsång och församlingens psalm-
sång framförde Ida Granquist, ett av Tre-
hörnas utflyttade barnbarn, en sång med den 
återkommande frasen ”du är den jag nånsin 
önskar”. Helt utan ackompanjemang, med 
en djup och klangfull röst, fyllde Ida hela 
kyrkorummet med vackra toner.
I sin predikan knöt Rolf an till de båda helg-
dagarna, midsommardagen och Johannes 
Döparens dag. Med utgångspunkt i bibelns 
texter talade Rolf om naturen, skapelsen, 
norden vid midsommartid samt Paulus ord 
vid altaret som iordningställts till en okänd 
gud. 
Så var det dags för midsommardagens stora 
begivenhet, Kalle Bäck. Sedan ca 25 år har 
han just på midsommardagen berättar his-
torier från det förflutna i Trehörna. Denna 
gång frångick han sin princip att aldrig ta en 
berättelse i repris. Men en vädjan från Ann-
Marie Ahlm kunde han inte motstå. Därför 
var hans berättelse denna midsommardag 
historien om Gustava Behm och hennes oe-
motståndlige präst Carl-Olov Behm. 
På sitt målande sätt guidade Kalle oss ge-
nom Gustava Behms liv från 1850, det år 

Midsommar, kyrkokör och Kalle Bäck

Kalle Bäck
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då Carl-Olov Behm kom till Trehörna som 
vikarierande präst, till den dag då Augustas 
testamente öppnades 1908. Ett livsöde som 
har fängslat alla Trehörnabor och många 
andra. Hur Gustava som till 17/60-delar 
ägde säteriet, blev hushållerska hos den 
vikarierande prästen, blev med barn med 
honom, blev förnekad av honom, blev med 
barn igen, flydde eller flyttade till Uppland, 
kom tillbaka och köpte Säteriet kontant 
och tillsatte sin Carl-Olof som präst och 
gifte sig med honom. Och, som Kalle sade, 
borde det ”efter sju sorger och åtta bedrö-
velser” ha slutat lyckligt. Men Carl-Olof 
blev stämd till tinget för bland annat bru-
tet äktenskapslöfte. Han visade upp intyg 
från fyra kvinnor på att han inte var far till 
deras barn. Men den trassliga kärlekssagan 
tog slut och Carl-Olof dog ett par år efteråt. 
Kvar fanns Gustava som mycket fram-
gångsrik ägare av Säteriet.
Och som alltid slutade Kalle med frågan. 
”Vad kan vi lära oss av detta?” Naturligtvis 
tre saker.
- För det första att aldrig kasta yxan i sjön, 
ge aldrig ge upp.
- För det andra att lycka och framgång inte 
är synonyma.
- Och för det tredje, till alla kvinnor, att om 
någon man kommer och vill ha ett intyg på 
att han inte är far till ditt barn så läs noga 
igenom vad det står på intyget.
Sture Brolin

Gökotta

Den 9/5 på Kristi himmelfärds dag hölls tra-
ditionell Gökotta. Denna gång samlades ett 
10-tal Trehörnabor i ottan och efter en kort 
bilfärd gick vi runt i Lysings urskog under 
ledning av Gösta Klasson. Vi fick se spår av 
vildsvinens framfart, enorma rotvältor och 
brandljud på åldriga tallar. Några fåglar lät 
sin sång höras i morgonstunden. Fåglar var 
också temat för frågesporten efter Gökot-
tan i hembygdsgården. Där fanns det fåglar 
som ingen hört talas om varken förr eller 
senare. Vi var flera som lät oss luras! 
Evy o Tell Jakobsson
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Midsommarfirandet i Trehörna avlöpte 
traditionsenligt. Drygt hundra personer 
samlades kl 15.00 på midsommarafton vid 
hembygdsgården för att klä midsommar- 
stången. När den var klar sattes det igång 
med dans runt stången som leddes av Elvy 
Rydberg och Emma Rydberg. Dragspelet 
sköttes som vanligt av Eric Rydberg. Efter 
dansen var det lekar som fiskdamm, boll-
kastning, burknedslagning, burk i hål och 
sist men inte minst det populära choklad-
hjulet. Under tiden lekarna pågick avnjöts 
det medhavda kaffet.
Trehörnamästerskapet i brännboll avgjor-
des kl 17.30, på fotbollsplanen mitt i byn 
med ett 50-tal deltagare. Som vanligt skipa-
des rättvisa då segrande lag vann.
Håkan Rydberg

Midsommarafton Gäddfisketävling

Friluftsfrämjandet

Vem vinner chokladen?

I riktig sommarvärme men med lite sval-
kande vind avgjordes årets metartävling 
med 9 deltagare varav 4 var juniorer.
Fiskarna var lite tröga i värmen. 
Vann gjorde Åke Öberg med 9 fiskar och 
Åke Karlsson kom tvåa med 8 st.
Övriga deltagare var: 
Mattias Landers, 6 fiskar
Sven Linder, 4 fiskar
Lars Karlsson, 1 fisk
Samt juniorerna,
Assar Landers (föredrog att fiska men kast-
spö så ha fick inte helt ingå i tävlingen)
Stella Landers, 1 fisk
Alice Pettersson, 3 fiskar
Lukas Pettersson, 3 fiskar
Efter avslutad tävling blev det korvgrill-
ning och säkerligen ett och annat ord om 
fisken från förr när det nappade hela tiden.
Bilden visar tävlingens pristagare.
Lars Danielsson

Metartävling
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Gäddfisketävling

Årets gäddfisketävling avgjord
Fredagen den 24 maj arrangerade Trehör-
nasjöns fiskvårdsförening årets gäddfiske-
tävling.
Sex stycken deltagare hade hörsammat 
inbjudan. Totalt fångades 14 gäddor. Bäst 
lyckades Ivan Johansson med åtta fångade 
gäddor. I kategorin största gädda inträf-
fade det osannolika att Ivan Johansson och 
Christer Johansson nämligen fick
dela på första priset. 
Bådas gäddor vägde 1.84 kg per styck.
Christer Johansson

Att använda naturen som färgkritor var nå-
got som Knytte, Mulle och Strövarbarnen 
provade på i våras. De fick var sitt akvarell-
papper som de sedan skulle färglägga med 
hjälp av det de hittade runtomkring sig. Idé-
rikedomen var god och teckningarna blev 
jättefina. 

En av gångerna åkte vi båt över till lä-
gerplatsen på andra sidan sjön, vilket var 
mycket uppskattat. Där hjälptes de yngre 
barnen åt att städa upp och göra fint kring 
vindskydden med sekatörer, medan de äld-
re barnen fick var sin strövarkniv och lärde 
sig tälja. De gjorde sedan grillpinnar som 
vi använde när vi grillade korv över läge-
relden. 

Mulle hann också komma på besök en an-
nan gång då han hade vägarna förbi Trehör-
naskogen. Tillsammans med honom läste 
vi Mullesagan om hur allt började och han 
passade på att tacka barnen för att de hjäl-
per honom att sköta om och vårda vår fina 
natur. //Karin Pettersson

Friluftsfrämjandet
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Solgläntan på studiebesök

Snickeboa
Här på Solgläntan har vi en snickarhörna. 
Där får alla som vill, spika, såga, och ska-
pa. Men det går åt mängder av material till 
detta så ibland är det begränsat för barnen 
att kunna vara där och snickra. 
Vi pratade med barnen om hur vi skulle 
kunna göra för att få tag på mer virke och 
då kom ett barn på att vi vid tidigare tillfälle 
fått träslattar och brädor av Hans Börjesson.
Sagt och gjort så ringde vi till Hans och 
frågade om han hade något virke som han 
kunde skänka till oss. Han ville då istället 
att vi skulle ta en buss och komma in hela 
gänget till hans fabrik och få en rundtur 
samt hämta virke och spillbitar själva och 
det nappade vi självklart på.

Ingen av barnen hade tidigare varit i en 
fabrik så detta kändes jättespännande och 
roligt att få komma till TräDesign i Tranås.

När vi kom fram tog Hasse och hans perso-
nal  emot oss sedan  utrustade Hans barnen 
med varsin stor papperskasse som de fick 
plocka spillbitar och sådant som de tyckte 
verkade kul att ha.
På med öronskydd och in i fabriken. Hasse 
visade runt och pratade om vad de olika 
maskinerna gjorde, och det var roligt att 
gå bakom och följa barnens blickar och pe-
kande fingrar. 

- Det fanns stora ”fräna” maskiner där man 
stoppade in en tom träbit och sedan kom 
den ut med ett jättefint mönster.
Att fylla påsarna med material var INGA 
problem och till slut blev påsarna för tunga 
att bära men då gick det bra att dra dem.
Även fröknarna gillade detta och Hasse 
skrattade gott när Lina och Anna hoppade 
ner i skräpcontainern för att roffa åt sig allt 
de hittat. 
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Det är tur att busschauffören heter Linda 
Wigren för annars hade både barn, personal 
och material blivit kvar i Tranås.

När rundturen var klar så bjöds vi på chok-
ladbollar och festis ute i solen. Även detta 
var mycket uppskattat.
Av virket har det bl.a. blivit en Ipad! (se 
bilden)

Tack Hans för att du bjöd in oss till ditt fö-
retag och för att du intresserat lyssnade på 
barnens tankar och frågor samt för allt vir-
ke och roliga spillbitar som vi fick med oss 
hem. Nu kan vi öppna ”snicken” igen!!!!!
Kramar från oss på Solis

Tungt!

Fröken Lina ska fynda i skräpcontainern

Carl har snickrat en Ipad.

Nytt från Trehörna Byalag

Dansmix för barn mellan 5-8 år startar 8 
oktober kl. 18.00-18.45 därefter tisdagar i 
Lusthuset med avslutning den 19 novem-
ber. Anmälan till:
Linda Wigren, 070-540 15 15.

Tipspromenader anordnas vid Hembygds-
gården 8, 15 och 22 september kl. 10.00-
11.30. Fika utomhus ingår och kostnad 20 
kr/person.

Höstfest i Lusthuset 19 oktober.
Mer info kommer.
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Vi har varje år en sommarfest för barn och 
föräldrar/anhöriga  på förskolan och fritids 
då vi alla får tillfälle att prata och umgås. 
Ett uppskattat tema för dessa kvällar är att 
vi tillsammans anordnar en stor och härlig 
kakbuffé.  Barn och personal ägnade för-
middagen åt att plocka blommor och städa 
i trädgården samt på altanen för att göra 
det sommarfint inför kvällen. August 3 år 
torkade mycket noga av bänkarna med sin 
disktrasa och han slutade inte förrän det var 
skinande rent.
Årets sommarfest  gick av stapeln en härlig 
kväll i trädgården och  började med mingel 
och sedan bjöd barnen på ljuvlig sommar-
sång, sedan blev det dags att hugga in på 
den uppdukade kakbuffén.
Ni kan tro att det var många sugna och för-
väntansfulla barn som fick börja på buffén. 
Härligt att så många uppskattar dessa kväl-
lar och att alla tycker det är viktigt och ro-
ligt att komma till oss.

Hänt på Solgläntan / Svalan Fotbollsskolan

Även i år så kom vi iväg på en uppskattad 
och efterlängtad sommarresa som i år blev 
till Linköping där vi fick gå och titta på 
Madicken på friluftsteatern. Tack Behmska 
Stiftelsen för det! En tidig morgon när reg-
net hängde i luften så rullade bussen ut ge-
nom Trehörna och i  bussen satt hela gänget 
på förskolan Solgläntan utrustade med gott 
fika, regnkläder och det viktigast av allt - ett 
glatt humör. När vi kom fram till Linköping 
så började det regna ordentligt så det blev 
till att byta om till regnkläder meddetsam-
ma och slå sig ner på bänkarna tillsammans 
med alla det andra barnen som satt där och 
väntade på att föreställningen skulle börja. 
Men som vanligt, inga sura miner utan alla 
barn vet att det bara är att gilla läget. 
Föreställningen var jätterolig och alla tyckte 
det var toppen. Vädret vände i halvlek och 
solen tittade fram och det var skönt och det 
blev dags att ta fram sin efterlängtade, med-
havda, fika. Alla visar och bjuder varandra. 
När föreställningen var slut så tog vi en 
skön promenad genom skogen bort till 
Valla, där barnen tittade på fåglar och lekte 
i den roliga lekparken. Sedan när det var 
dags för lunch så åkte några fröknar bort till 
ett matställen och handlade det barnen hade 
önskat sig att äta. 
Att få denna möjlighet att åka iväg och göra 
detta med gruppen är ett privilegium som 
vi är jätteglada för och alla barnen pratar 
mycket och länge om.
Man kan tycka som personal att resan hem 
kan vara lite skön och att barnen ska vara 
lite trötta och lugna haha…. Men ack så fel, 
barnen är lika uppspelta som på vägen dit 
men utbyter nu istället erfarenheter med 
varandra om vad de upplevt och sett. Här-
liga ungar!!!
Personalen på Solgläntan/Svalan
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Fotbollsskolan

8 sept. kl. 10.00-11.30
Tipspromenad vid Hembygsgården
20 kr/person inkl. fika utomhus.
Därefter två söndagar:  15/9 och 
22/9

10 sept. 19.00     
Kvinnokväll i Hembygdsgården. 
Därefter varannan vecka. 

15 sept. Kyrkoval.  Röstmottagning 
i kyrkan. 
Ang. öppettider se Församlingsbla-
det.
15 sept. kl. 15.00
Musikandakt i Trehörna kyrka
 
29 sept. kl. 10-12 Röda Korsets 
våffeldag med tipspromenad i                                                 
Hembygdsgården

6 okt. kl. 16.00
Tipspromenad till förmån för Värl-
dens barn. Avgift 20 kr eller mer.

8 okt. kl. 18.00-18.45
Dansmix för barn 5-8 år i Lusthuset
Därefter tisdagar t.o.m 19 nov.
 
19 okt. kl. 19.00
Höstfest i Lusthuset. Mer info kom-
mer.
 
27 okt. kl. 18.00
Gudstjänst i Hembygdsgården
 
1 nov. kl. 18.00  
Minnesgudstjänst i Trehörna kyrka

14 dec. kl. 18.00       
Luciagudstjänst18.00 

 Ang. Adventsgudstjänst - 
se Församlingsbladet.

Händer i Trehörna

I sommarens fotbollsskola var det 5-8 kil-
lar och tjejer som träffades fem söndagar 
på fotbollsplanen i byn. Under ledning av 
David Särbring och Niklas Godenäs ge-
nomfördes bollövningar och matcher. Elev-
erna var mycket lärorika och utvecklade sin 
bollkänsla på olika nivåer. Ett viktigt inslag 
i sommarvärmen är vattenpauserna. Då är 
det paus i träningen och barnen dricker vat-
ten ur lagflaskorna. 
Den sista gången var det ett motståndar-
lag inbjudet i form av föräldrar. Där kunde 
åskådarna, om det hade varit några, fått se 
en het och jämn match som var mycket 
spännande. Till slut vann fotbollseleverna 
med 4-3. Alla belönades med glass.
Lotta Pettersson



Hösten är på antågande och vi bjuder in till en viltbuffé
och sköna toner från TH Trio. Trion spelar poetisk
kammarjazz i Jan Johanssons anda, där samspelet och
den gemensamma klangen står i fokus.
Middag och underhållning endast 295 kr per person.
Kombinera kvällen med övernattning: 595 kr per person.

LÖRDAG DEN 14 SEPTEMBER KL 18-01

LÖRDAG DEN 7 DECEMBER KL 18-01
Vi inbjuder er till vårt Bohuslänska julbord. Utöver de
sedvanliga rätterna fokuserar vi på havets läckerheter
och på scen underhåller bandet för att ge oss den rätta
stämningen.
Middag och underhållning endast 295 kr per person.
Kombinera kvällen med övernattning: 595 kr per person.

LÖRDAG DEN 2 NOVEMBER KL 18-01
Kom och fira Alla helgons dag på Trehörna Wärdshus.
Vi äter en Mårten Gås-inspirerad buffé och minns
tillsammans de dödas liv på jorden genom god mat
och livemusik av Jerry Adbo med vänner.
Middag och underhållning endast 295 kr per person.
Kombinera kvällen med övernattning: 595 kr per person.

JAZZAFTON MED TH TRIO

ALLA HELGONS DAGSMIDDAG

BOHUSLÄNSKT JULBORD


