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PÅSKPYSSEL

Uppslutningen på pysslen fortsätter att vara 
god. Många kom till Lusthuset för att pyss-
la, prata och fi ka tillsammans. Kreativiteten 
var stor och koncentrationen hög. Det må-
lades bland annat korgar, hönor, ägg, ägg-
koppar och tändsticksaskar. En del alster 
dekorerades sedan fi nt med klistermärken, 
bokmärken och fjädrar.

Karin Pettersson

Nu är det VÅR ! För nu har vi fi rat in den i 
Trehörna. Ca. 150 personer samlades för att 
fi ra in våren. Som traditionen bjuder tändes 
en brasa, sång framfördes av den tioman 
starka Trehörna kyrkokör och vårtalet hölls 
av Christer Ignell som pratade om att vi inte 
ska acceptera att våld förstör våra idrotts-
evenemang.
Den som var hungrig kunde köpa korv med 
bröd och för de som var sugna på att fi ska 
fanns fi skdamm (dock blev fångsten inte 
fi sk utan godispåsar). Det hela avslutades 
med ett stort o fi nt fyrverkeri som hade 
gjort sig ännu bättre om himlen varit lite 
mörkare! 
ALLTSÅ NU ÄR DET VÅR !

Agneta Harrysson

Jag har under sju torsdagar träffat tio här-
liga tjejer och killar i åldern fyra till nio 
år, för att dansa, leka och ha kul. Vi bru-
kar köra ”dansa pausa”, kramdatten, snurra 
fl askan m.m. Vi har också övat in en dans 
som vi hade uppvisning med den 24/4. 

DANS

Vårtalare Christer Ignell

Många pysslade - både gamla och unga

För andra året i rad anordnade Trehörna 
Rödakorskrets en vårtipspromenad med
våffelservering.
Trots det höstlika vädret denna dag, den 
11/5, var det god uppslutning.
39 personer gick tipspromenaden som be-
stod av både barn- och vuxenfrågor.
Vinsterna till dem som hade svarat på barn-
frågorna lottades ut.
Vinnare på vuxenfrågorna var Axel och 
Edvin Gomér som båda hade 8 rätt av 12 
möjliga. Cirka 50 personer åt våffl or och 
drack kaffe medan lotter såldes. Hela dagen 
inbringade 6010 kr.

TIPSPROMENAD

Dessa pengar skickas oavkortat till Röda 
Korsets vårinsamling ”På Flykt”. 
Trehörna Rödakorskrets vill tacka alla som 
deltagit denna dag.

Gunnel Ydrefors

Dansen hade barnen satt ihop själva där var 
och en fi ck bidra med var sitt steg, det blev 
en härlig mix och var jättekul med många 
skratt.

 Linda. Wigren
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NYBYGGARE

Fritidsboende blev permanent vid 
Rödjesjön
Varför köper man ett hus från 1800-talets 
första hälft? Utan el och vatten och med ett 
dåligt grästak? Ja, det var Marie som läng-
tade till just detta. Kanske inte till ”obe-
kvämligheterna”, men till ett gammalt hus 
att göra om efter egen smak, läget vid sjön 
och dessutom närheten till stan.
Marie och Tony med döttrarna Ida och 
Ellen förvärvade Svenstorp 2008 och an-
vände de 40 kvadratmetrarna till fritidsbo-
ende samtidigt som man renoverade dem. 
Efter 5 år fl yttade de in permanent och bör-
jade också bygga till huset. De 40 kvm har 
idag blivit 117 och alla familjemedlemmar 
är nöjda.
Några ugglor i mossen anade aldrig fa-
miljen när de köpte huset. Men Ida fi ck en 
smärre chock när hon öppnade det gamla 
spjället för att tända en brasa. Två ugglor 
kom fl axande ner i rummet tillsammans 
med både ägg och rede. 

I grannhuset bor Ninna och Uffe. De köpte 
Sjöängen 2010 och började planera sitt nya 

boende. Nya tomter får inte bebyggas hur 
som helst. Men tack vare att tomten redan 
var bebyggd med en timrad liten stuga fi ck 
de bygglov till sitt önskehus. Det gamla hu-
set har en gång fl yttats från Gyllingstorp. 
Ninna och Uffe är välkända av oss Trehör-
nabor eftersom de tidigare har bott här i 
kyrkbyn.

En av ”Rödjefl ickorna” Gunilla bor i Sjö-
vik. Från 1973 delade hon detta fritidsbo-
ende med sin faster Greta. 
Byggnaden har tidigare legat i Tranås. Den 
inrymde då ett kafé på Storgatan 73 (skyl-
ten sitter över dörren) samt en kortvarubu-
tik som bl.a. sålde syattiraljer.
Gunilla är numera också permanentboende. 
Hon håller gärna till nere vid sjön och ma-
tar fi skarna som äter ur hennes hand! Gör 
om det den som kan! 

Birgitta Bäck
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GOURMETRACE

Till årets upplaga av Gourmetracet var 18 
par anmälda. Först väntar man med spän-
ning på vilken rätt man ska servera och 
inleda den planeringen. Sedan kommer 
den stora dagen och kuverten ska öppnas. 

Vart ska vi gå? Vilka får vi träffa under 
kvällen? Vilka ringer på vår dörr? Kvällen 
fl öt på och när vi fått svar på alla frågorna 
och alla var mätta och belåtna efter desser-
ten var det gemensamt avslut i Lusthuset.

Karin Pettersson

Eric och Elisabeth hade fått i uppgift att bjuda på dessert
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Den 5 april samlades ett tjugotal personer 
för att städa o snygga till på de platser som 
byalaget sköter om. Lite förvånande, att 
inte fl er har tid att ge 2 timmar till detta. 
Det skapar ju en trivsel i Trehörna o gemen-
skap för oss som bor här.
Några röjde sly på lustholmen, ett gäng 
städade lekparken, några fi xade till spåret. 
Andra snyggade till nya strandstigen, tvät-
tade våra byalagsskyltar, städade upp vid 
återvinningsstationen och plockade skräp 
utmed vägen. Efter två timmar hade vi hun-
nit med ganska mycket, då smakade korven 
som Monica o Linda kokat riktigt bra. Hop-
pas att det är fl er som har tid o lust nästa 
gång vi har städdag! Det betyder mycket att 
vi hjälps åt med det som behöver göras.

Agneta Harrysson

Ödeshögsbostader AB har fått i uppdrag av 
Ödeshögs kommun att utföra grävningsbete 
i Trehörna för att byta vatten- och avlopps-
ledningar, samt nyanläggning av dagvatten-
ledning. Arbetet utförs av BEFAB på upp-
drag av Ödeshögsbostäder AB
Grävningsarbetet påbörjades från vatten-
verket på Kyrkvägen vecka 13 och beräkna-
des vara avslutat ca vecka 20 i denna första 
etapp. Ny beläggning (asfalt) på sträckan 
blir senare i höst när vägen ”satt” sig or-
dentligt. Planerna i nuläget är att allt ska 
vara klart i hela Trehörna tätort innan 2017.
Arbetet utförs för att sanera bort dagvatten 
(regnvatten) från spillvattenledningen
(avloppsvattnet som går till reningsverket). 
I samband med att dessa arbeten påbörjas 
på Kyrkvägen, så är det även aktuellt för 
alla fastigheter belägna inom Trehörna tät-
ort att koppla bort sitt dagvatten (takvatten) 
från avloppsledning från huset
I praktiken innebär detta att man får släppa 
ut sitt vatten ut på sin egen gräsmatta och 
inte belasta reningsverket. När saneringen 
är slutförd får inget takvatten ledas ner i av-
loppsnätet.

Gunnel Ydrefors

VATTEN & AVLOPP HÄNDER I TREHÖRNA

15 juni – 17 aug. 9.00 – 18.00 
Trehörna kyrka öppen för besök

16 juni 17.00 
Slåtter vid Hembygdsgården, med-
tag gärna redskap 

Fredag 20 juni kl. 15.00
Traditionellt midsommarfi rande i 
Hembygdsgården, därefter Trehör-
namästerskap i brännboll!

21 juni 11.00 
Midsommargudstjänst i kyrkan, 
Kyrkokören medverkar och Kalle 
Bäck berättar. Kaffeservering

 6 juli 18.00 
Gudstjänst

19 och 20 juli 14.00 – 17.00 
Hembygdsgårdens museum öppet, 
även kaffeservering

30 juli 19.00 
Sommarmusik med Tobias Sjögren 
på gitarr

10 aug 11.00 
Högmässa

16 aug 9.00 
Kyrkvandring, kyrkan

9 sept 19.00 
Kvinnokväll i Hembygdsgården, 
därefter varannan vecka

Lördag 11 oktober
Jubileumsfest i Lusthuset, Trehörna 
Byalag 40 år, mer info kommer se-
nare.

Nästa nummer av Trehörnabladet 
kommer i september. Sista materialdag är 12 augusti.
Besök även trehorna.nu

NÅGOT ATT BERÄTTA??

Vi i redaktionskommittén behöver hjälp 
med att fylla Trehörnabladet. Texter och 
bilder mottages tacksamt. Det kan vara vad 
som helst i stort sett. Kanske något man 
upplevt, ett gott skratt man fått för något el-
ler en berättelse om en episod eller något 
annat. För att få variation i våra artiklar så 

skulle vi behöva bidrag från våra läsare. 
Kan även vara en hälsning, något man vill 
sälja eller något man vill berätta.
Sista materiladag till nästa nummer är den 
12 augusti. Maila helst material till:
katarina.borjesson@gmail.com. 




