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LUCIA 2015
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Så har vi då fått fira Lucia igen. Tack vare 
energiska föräldrar och medhjälpare blev 
den här kvällen, liksom tidigare år, Under-
bar! 
Vi (lite äldre) sitter där med gapande mun-
nar och insuper all sång och musik, tal och 
ljus i mängd. Minns kanske också hur det 
var förr när vi lussade.
Kvällens Lucia var Ida Granqvist och i sitt 
följe hade hon 13 tärnor, stjärngossar och 
tomtar. Amanda, Emilia, Alice och Linnea 
sjöng ”En stjärna lyser så klar”. 
Lucian själv framförde ”Decembernatt/
Hallelujah”, av Leonard Cohen, vilket re-
sulterade i en spontan applåd från åhörarna. 
Dessutom fälldes en och annan tår i bänk-
raderna.
Programmet avrundades med ”We wish 
you a Merry Christmas and a Happy New 
Year”.
Vid utgången fanns möjlighet att lämna 
ett bidrag till Röda Korset. Resultatet blev 
3105 kr och styrelsen framför härmed sitt 
varma Tack!

Birgitta Bäck



Julpysslet som anordnades i slutet av no-
vember blev även denna gång mycket lyck-
at. En skara på ca 20 personer kom för att 
pyssla och skapa tillsammans. Till tonerna 
av stämningsfull julmusik blandades mål-
ning och pyssel med fika och pratstunder. 
En trevlig förmiddag i Lusthuset där det 
bland annat målades ljusstakar i form av 
julgranar, porslinsänglar, tomtar i olika mo-
deller och storlekar samt diverse träfigurer. 
Vi hoppas att det kommer många och pyss-
lar tillsammans med oss innan påsk.

Karin Pettersson

JULPYSSEL
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Under sen höst började vi arbetet med att 
bygga boulebana vid Lusthuset. Det kom-
mer att bli två banor parallellt med varan-
dra. Kommunen har bidragit med allt mate-
rial till oss och Byalaget står för arbete med 
ideella krafter. Mått, regler och annat har 
lästs på för att allt ska bli rätt från början.
Schaktning, fyll och utjämning gjordes av 
Niclas Wigren med traktor. 
Vädrets makter har inte varit på vår sida i 
detta arbete och det var de mest blåsigaste 
kallaste dagarna på hela hösten som vi job-
bade med detta.
Tyvärr kom tjälen och satte stopp för fort-
sättning, men så fort den släpper i vår kom-
mer vi att färdigställa banorna och sen är 
det bara att köpa klot och börja spela.
Lycka till!

Katarina Börjesson

BOULEBANA
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ÄNTLIGEN KOM SNÖ OCH KYLA

Vi väntade länge, men så äntligen kom 
snön och kylan. Fotbollsplanen skottades 
och arbetet med att göra en isbana kunde 
påbörjas. Tack alla som ställde upp och 
hjälpte till. Trots att snön till en början inte 
riktigt täckte gräset kunde vi inte vänta utan 
åkte pulka och grillade korv en fm i Säteri-
backen. Hela sjön la sig till slut och vid lilla 
badet skottades en plan för skridskoåkning. 
Det är underbart att se hur barnen leker och 
har det kul på isen och i snön. 

Mer snö kom och det kalla vädret höll i sig 
i ett par veckor vilket var kul då isbanan på 
fotbollsplanen nyttjades flitigt. Nu har väd-
ret slagit om och det är plusgrader i skri-
vande stund. Jag hoppas dock att tempera-
turen sjunker igen så vi får en fin is på sjön 
att nyttja om den på fotbollsplanen smälter 
bort. Till sportlovet önskar vi kyla och snö 
så barnen kan fortsätta åka skridskor och 
pulka.

Karin Pettersson
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JULGRANSPLUNDRING

För ett antal år sedan var det tradition att 
byalaget ordnade julgransplundring.
Sedan sjönk barnantalet i byn och det var 
svårt att få ihop till dans kring granen.
I december utökades barnaskaran i Tre-
hörna i och med asylboendet och då tog 
Svenska Kyrkans Unga kontakt med Bya-
laget för att göra ett nytt försök. Byalaget 
ställde sig positiva så den 9 januari var alla 
barnfamiljer inbjudna till julgransplundring 
i Lusthuset.
Ett 20-tal barn dök upp och dansade de tra-
ditionella ringdanserna runt granen. Mikael 
Brickarp spelade fiol och hjälpte oss hålla 
takten.
Naturligtvis kom tomten på besök, vilket 
uppskattades av barnen.
Till slut klädde vi av granen och slängde 
gemensamt ut den.

Gunni för Svenska Kyrkans Unga

I januari beslutade styrelsen för stiftelsen 
att välja ny Verkställande Ledamot efter-
som jag efter 9 ½ år avsagt mig uppdraget.
Jag vill härmed tacka alla jag mött och haft 
kontakt med via mitt uppdrag och önskar 
Per Karlsson i Hult Västergård lycka till i 
sitt nya uppdrag.
Ny adress till stiftelsen är alltså:
Behmska stiftelsen
c/o Per Karlsson
Hult Västergård
573 99 TRANÅS    
tel 070-875 53 49

Gunni Karlsson

BEHMSKA STIFTELSEN



KAFÉ I HEMBYGDSGÅRDEN
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Hur är det i Trehörna? Händer det nå´t där 
nu för tiden? Det är en fråga man ofta får 
av icke Trehörnabor. Numera är svaret all-
tid JA!
Vi har fått 42 gäster till vår by. Det är Tre-
hörna Wärdshus som har blivit asylboende. 
Kost, logi och mycket medmänsklighet står 
Peter och hans personal för.
Familjerna, som bor här, är mycket aktiva 
och vill gärna träffa ortens befolkning. De 
vill ökasin kunskap om det svenska sam-
hället och mer än gärna lära sig det svenska 
språket.
Varannan onsdag kl. 10 är det kafé i Hem-
bygdsgården. Då träffas Trehörnabor och 
nyinflyttade för att läsa läxor, prata svenska 
och fika tillsammans. Även de barn som 
ännu inte nått skolåldern finns med. Hitin-
tills har uppslutningen varit över förväntan 
– både från nyinflyttade och Trehörnabor.
Många tungor vrickas i försöken att ut-
tala våra sj- och tj- ljud. Men det är också 
mycket skratt på grund av roliga och ko-
miska missförstånd som uppstår. Det är 
härligt att se/höra deras entusiasm, flit och 
intresse. De har redan lärt sig överraskande 
mycket! Verksamheten är en krydda i/för 
Trehörna!

Birgitta Bäck



RECEPT
Det här är en favorit hos oss som ofta 
åker fram en fredagkväll....

KYCKLINGPAJ  200°C
Deg:
3 dl. vetemjöl
125 gram smör
2 msk kallt vatten
Blanda ihop och tryck ut i en pajform.
Låt stå kallt en stund. 
Spara lite deg till locket.

Fyllning:
1 grillad kyckling
1 purjolök
1 röd paprika
100 gram färska champinjoner
2 msk smör
3 ½ msk vetemjöl
2 dl vatten
½ hönsbuljongtärning
3 dl kaffegrädde
Salt, peppar
Ägg till pensling

Rensa kycklingen
Fräs purjo, champinjoner och paprika i 
smöret utan att det tar färg.
Pudra över vetemjölet, späd med vatten och 
grädde. Smula ner buljongtärningen
Koka ihop tills det tjocknar.
Smaka av med salt och peppar

Lägg kycklingbitar i botten på pajskalet.
Häll över stuvningen
Lägg på ett rutmönstrat lock av deg, pensla 
med ägg.

Grädda 15-20 min.

Katarina Börjesson
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BYALAGET

Den 17 februari hölls årsmöte i Trehörna 
Byalag.
Till kassör valdes Mikael Svenberg på en 
tid av 2 år.
Till styrelseledamöter på 2 år valdes Mo-
nica Blomqvist o Nicklas Odeheim.
Till suppleanter valdes Mikael Brickarp o 
Anders Lennartsson på en tid av 1 år.

Nu ser styrelsen ut enligt följande :
Ordförande:  Katarina Börjesson
Kassör:   Mikael Svenberg
Sekreterare:  Lotta Pettersson
Ledamöter:  Monica Blomqvist och  
  Nicklas Odeheim
Suppleanter:  Mikael Brickarp och  
  Anders Lennartsson

Tack vare byalaget blir en hel del gjort i 
Trehörna t.ex har det börjat byggas en bou-
lebana som alla kommer att ha glädje av. 
Lusthuset tas om hand på bästa sätt, på
fotbollsplanen, lekparken och utanför Lust-
huset sköts gräsklippningen av en jour-
grupp. Det firas Valborg o midsommar och 
det ordnas fester o mycket mer.
Med tanke på vad byalaget betyder för Tre-
hörna tycker jag att fler personer borde vara 
intresserade av vilka personer som väljs in i 
styrelsen. Det var 14 personer som var
närvarande på årsmötet förutom styrelsen.

Agneta Harrysson



HÄNDER I TREHÖRNA

 13 mars    18.00 
Önskesånger i Hembygdsgården, 
Kyrkokören

15 mars     18.30   
Andakt i Hembygdsgården
   19.00 
Kvinnokväll i Hembygdsgården, 
därefter var annan vecka

19 mars 10.00-12.00 
Påskpyssel i Lusthuset

25 mars    11.00 
Långfredagsgudstjänst, Kyrko-
kören

28 mars    11.00 
Gudstjänst, Kyrkokören

30 mars    12.30 
Sopplunch i Lusthuset

Nästa nummer av tidningen kommer i lå-
dan första veckan i juni.
Material till tidningen skickas till: 
katarina.borjesson@gmail.com 
senast 2016-05-06

Kom ihåg att Trehörnabladet finns att läsa 
på vår hemsida: www.trehorna.nu
Här finns även tidigare nummer av tidning-
en att läsa. 

Under våren kommer vi fortsätta med 
våra måndagsvandringar för barn och 
vuxna.
Vi träffas måndagar vid Lusthuset 
kl. 18.00
Barnen går en kortare runda på 2-4 km
med vuxen ledare.
Vuxna går en längre tur på 6-12 km.
De vuxna delas upp i två grupper, en 
som går snabbt och en som går lite sak-
tare i promenadtakt.
Alla kan vara med och ta det i egen takt.
Meddelande om start kommer.

10 april    18.00 
Taizégudstjänst i Hembygdsgården, 
Kyrkokören

16 april      9.00 
Vårröjning vid Hembygdsgården
    10.00
Städdag i Trehörna med korv-
servering kl. 12.00

27 april     12.30 
Sopplunch i Lusthuset

30 april     20.00 
Valborgsmässofirande enligt 
tradition vid badplatsen

5 maj        5.30 
Naturvandring med Gösta Klasson. 
Medtag förtäring
                  8.00 
Gökotta, Hembygdsgården, 
Kyrkokören

22 maj      10-12
Våffelkafé med tipspromenad vid 
Hembygdsgården. 
Vinnare av tipspresenteras 12.00
    18.00 
Gudstjänst, Kyrkokören


