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När: 20 Juni-23 Juni
         27 Juni - 1 Juli
         19  Juli - 23 Juli

Äntligen är det simskola i 
Trehörnabadet igen. Under tre 
veckor erbjuds simskola med 
möjlighet till märkestagning.

Kostnad: 200 kr
Anmälan till Daniel  070- 269 07 27
daniel@trehornawardshus.se
Anmälan senast 15 Maj
Platserna är begränsade

Upplägg: Start den 20 Juni och sedan två veckor 
framåt. Sedan tar simskolan en paus för att 
eleverna ska ha möjlighet att praktisera sina 
kunskaper.  Sedan samlas vi alla igen för en sista 
intensiv vecka tisdagen den 19 Juli med en en 
stor avslutning med simuppvisning och Þka 
lördagen den 23 Juli.
Simskolan kommer att förläggas till förmiddagar.
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 Äntligen är det simskola i Trehörna-
badet igen. Under tre veckor erbjuds sim-
skola med möjlighet till märkestagning.

Upplägg: Start 20 juni och sedan två veck-
or framåt, sedan tar simskolan en paus för 
att eleverna ska ha möjlighet att praktisera 
sina kunskaper. Sista intensiva veckan star-
tar tisdagen 19 juli och avslutas med stor 
avslutning 23 juli, då det är simuppvisning 
och fika. Simskolan kommer förläggas till 
förmiddagar.

LEKPARKEN

Nu händer det grejer i lekparken igen. Kom-
munen har plockat bort den gamla linbanan 
som var utdömd och håller i skrivande 
stund på att montera upp en ny, det är bara 
vajern som saknas. De har även säkrat upp 
ställningen till rutschkanorna genom att 
sätta dit tätare staket och extra brädor vid 
trappstegen. En ”snurra” har också kommit 
på plats, den är klar och har använts flitigt 
den första veckan. Då lekplatsen i Trehörna 
är välbesökt är det kul att den nu får en upp-
fräschning och nya grejer.

Karin Pettersson



Den 22 februari var det dags för årsmöte 
i Trehörna Röda Korskrets.
Ordförande för mötet blev Aisy Andersson 
och sekreterare Birgitta Bäck.
Alla ledamöter i styrelsen omvaldes på 1 år.
Kretsen har under året skickat 25 000 kr till 
Röda Korset Centralt som sedan fördelats 
till de ändamål som kretsen önskat bland 
annat Katastroffonden. Detta är en fond 
som används vid akuta insatser.
9505 kr skickades in direkt till Radiohjäl-
pens insamling Världens barn.
Årsmötet avslutades sedvanligt med smör-
gåstårta och hembakt kaka.
Elvy Rydberg fick en blomsterbukett som 
tack för alla de 63 år som hon hållit i lucia-
tåget som Röda Korset arrangerat.
Gunnel Ydrefors

RÖDA KORSET
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En som har tagit det här med nätfiske på allvar är Lasse Danielsson. 
Han har verkligen varit flitig med näten o fått upp en hel del vitfisk.
Agneta Harrysson

NÄTFISKE

Kristi Himmelsfärdsdag ger minsann ingen 
sovmorgon. Klockan ringer före 5 och det 
är dags att pallra sig upp, göra matsäck och 
kaffe. Solsken och vindstilla, bara några 
plusgrader. Gösta Klasson tar oss med upp-
för Smesserna men stoppen är många innan 
vi ens hunnit till den branta backen. Nöt-
väckan ser och hör vi redan på parkeringen 
vid Hembygdsgården. Den bor som vanligt 
i ett gammalt kvisthål.
Av de fyrbenta varelserna uppenbarar sig 
bara två, hare och rådjur. Fåglar finns det 
dessbättre fler av, men sången är inte lika 
intensiv, som den kan vara en del år. 26 ar-
ter blir det i alla fall. Lövsångare, flugsnap-
pare, sädesärla, trädpiplärka, enkelbecka-
sin, korsnäbb och sångsvan är några av 
dem. Korsnäbben beter sig lite annorlunda 
än de andra. Den häckar redan från februari 
månad, trots kyla och snö. Det beror på att 
den specialiserat sig på granfrön och gra-
nen fröar som mest på vintern. Men höjd-
punkten denna morgon är förstås göken och 
kärrhöken! 
Vid återkomsten till Hembygdsgården fikar 
vi ute i solskenet. Därefter är det andakt 
inomhus. Kyrkokören sjöng in sommaren 
med ”Den blomstertid nu kommer” och vi 
hjälps alla åt att sjunga ”Alla fåglar kommit 
re´n” – lämplig en sån här dag.
Birgitta Bäck

NATURVANDRING
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NY KYRKOGÅRDSVAKTMÄSTARE

Jag åkte förbi Trehörna kyrkogård och 
skymtade en för mig främmande person 
som arbetade på kyrkogården. Nyfiken som 
jag är stegade jag fram till tjejen som låg på 
knä och rensade buskar. Tjejen berättade att 
hon har fått jobbet som kyrkvaktmästare i 
Trehörna 3 dagar/vecka och resten i Rinna, 
Ekeby och Boxholm.
Hon heter Erica Nilsson och kommer från 
Arvika men har sedan drygt 3 år tillbaka 
bott i Trehörna prästgård (belägen 500 me-
ter från Trehörna kyrka mot Bjärsjö).
Erica ställer sig upp och berättar om sitt 
jobb som kyrkogårdsvaktmästare. Hon 
STORTRIVS med jobbet. Jag ser hur ener-
gin sprudlar i hennes ansikte.
Tiden var knapp så vi bestämmer att jag 
återkommer en kväll hem till Prästgården.
Kvällen kom och jag åkte upp till Präst-
gården och möts av Leon, en för mig helt 
okänd grabb på 3 år som var fantastiskt en-
ergisk. Han dök på mig med allt han ville 
berätta. Egen grusbil såklart, han brås ju på 
pappa Fredrik. Leon har 5 lammungar som 
jag bara var tvungen att gå ut och träffa. 
Han hoppade i ytterkläderna och ut  för 
att visa sina gosingar. Först måste vi krypa 
mellan elstängslet som kittlade av elen men 
det bekommer inte Leon. Han springer runt 
bland fåren som blir lite rädda när han kom-
mer för nära. Vad stolt han var...
Nu går vi in för att prata med familjen. 
Erica bjöd på kaffe med hembakat och jag 
tänkte. Hur hinner hon? Jobb heltid, baka, 
städa, 2 barn, Leon 3 år och Elma 1,5 år.  
Fredrik och Erica är båda 29 år. Fredrik är 
uppvuxen i Boet och Erica i Arvika. Hela 
tiden är grabben Leon på mig med berättel-
ser och frågor, ja han hinner inte svälja allt 
gott som mamma hade gjort till fikat.  
Fredrik och Erica bodde tidigare i Lyckan 
(Boet) men när Prästgården blev till salu 

var det ingen tvekan. De slog till direkt och 
köpte fastigheten som är på ca. 30000 m2. 
Eftersom dom båda är uppvuxna på landet 
så var det inget svårt beslut att bosätta sig 
i Prästgården. Det var självklart. UNDER-
BART.
Barnen har de placerade i Sommens för-
skola. Familjen funderade över vad som är 
bäst för barnen och kom fram till att Som-
men är bäst. 
Hans Börjesson
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FISKEVÅRDSFÖRENINGEN

Årsmöte i fiskevårdsföreningen !
Den 13 mars hölls årsmöte i Trehörnasjöns 
fiskevårdsförening.
Ny i styrelsen blev Sture Brolin som tar 
över sekreterarposten efter Christer Johans-
son som valt att avgå efter 10 år.
Styrelsen ser ut som följer:
Ordförande Lars Danielsson
Kassör Anna Stammler
Sekreterare Sture Brolin
Ledamöter Tomas Karlsson och 
Ivan Johansson
Suppleanter Kalle Bäck och Jeff Harrysson
Mötet beslutade att sänka medlemsavgiften  
från 200 till 100 kr inklusive gästkort.
Kräftfiskeavgiften sänktes också från 200  
till 100 kr.
Alla uppmanades att fiska med nät så 
mycket som möjligt innan midsommar för 
att på så sätt få ner mängden vitfisk.
Christer avtackades med en blomma och 
mötet avslutades med kaffe o smörgås.
Agneta Harrysson

Söndagen den 21 mars var det premiär i 
Lusthuset. Ett 70-tal personer kom och njöt 
av en spännande meny bestående av bl a 
Tahge Mork, Taboulhe, Baba Ghanoush, 
Fattoush och Moutabil. 
Vi var fem stycken bybor som lagade maten 
tillsammans med våra nyanlända på Tre-
hörna Wärdshus. De hade bestämt menyn 
och skrivit listor på allt som måste inhand-
las. Peter och hans personal köpte ingredi-
enserna, sedan var det upp till oss att med 
alla medel försöka förstå varandra och laga 
till alla de både läckra och aningen kompli-
cerade rätterna. Det sista får stå för mig...
Med många glada skratt, ett och annat 
missförstånd som utmynnade i nya skratt 
samt ett livligt och fantasifullt teckenspråk 
så lyckades vi duka upp en imponerande 
buffe’. Och gott blev det för alla faten töm-
des snabbt av de inströmmande gästerna... 
Säsongens sista söndagbrunch går av sta-
peln den 19 juni. Tag chansen att få vara 
med och laga mat med våra nyanlända vän-
ner. Det är jättekul! Anmäl ditt intresse till 
Peter. Om inte annat så kom och njut av den 
både vackra och goda maten!
Annika Björnson

SÖNDAGSBRUNCH

GRANNAR EMELLAN
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FRILUFTSFRÄMJANDET

Den 16 april var det vårstädning i Trehörna 
och som vanligt städades det på flera stäl-
len. På lustholmen röjdes sly, välkomst-
skyltarna fick en uppfräschning, lekplatsen 
likaså, återvinningsstationen snyggades till 
och boulebanan gjordes klar samt mycket 
mer.
När klockan var 12.00 samlades alla till-
sammans med hembygdsgårdens städare 
för att äta korv.
Det blir en hel del gjort på ett par timmar 
när man är flera som hjälps åt.
Agneta Harrysson

Lördagen den 23 april samlades ett gäng 
barn och vuxna vid hembygdsgården för 
att tillsammans gå till mulleplatsen. Där tit-
tade vi i luppar på småkryp, växter, spill-
ning m.m. som barnen hittade i naturen. De 
äldre barnen gjorde citronte på triangakök, 
vi lekte lekar och fikade. Ett par mysiga 
timmar i skogen som var uppskattade av 
både stora och små.
Karin Pettersson



SOPPLUNCHER

I dag har jag varit i Lusthuset på sopplunch, 
det är en tradition sen jag blev pensionär.  
Den sista onsdagen i månaden, 4 gånger på 
våren o 3 gånger på hösten kan man äta gott 
i Lusthuset.
Vi serverades i dag fisksoppa, lika god o 
varm som vanligt. Vi pratar alltid om hur 
de gör för att hålla den så varm, fast de ser-
verar den i soppskålar på borden.  Men min 
favorit är morotssoppan, den är fantastisk 
god. Man kan äta hur mycket som helst.  
Sen får vi ostmackor till.  Hårt o mjukt 
bröd, bara att välja.  Efter ett tag får vi kaffe 
o i dag serveras hembakt semla.
Först brukar någon av församlingens präs-
ter inleda med att läsa någon text o vi 
sjunger en psalm. Oftast stannar de kvar o 
äter soppa o pratar.
Det brukar alltid vara någon slags under-
hållning. I dag var Gunni Karlsson o berät-
tade o visade bilder om en resa som hon 
gjort till klostret Assisi i Italien. Det var 
intressant. Förra månaden var diakonissan 
Ingrid Utterberg o berättade om sitt yrke.  
Ibland är det musikunderhållning, o vi får 
sjunga allsång, ibland har Elvy frågesport, 
så vi får tänka lite.  Men jag tror att många 
gillar att bara få prata med varandra. Det 
pratas, kan jag intyga.
Sopplunchen är uppskattad av många. Det 
är folk från olika håll. Men de flesta har nog 
någon relation till Trehörna. Kanske bott 
här i sin ungdom o gått i skolan här o tycker 
det är kul att träffa gamla bekanta.
I dag har jag varit på sopplunch igen. Då 
fick vi min goda Morotssoppa o Silviaka-
ka till kaffet. För underhållningen svarade 
Mats O Pettersson, ledare för manskören 
Manifesta från Boet. Han hade med vev-
grammofon o stenkakor.  Vi fick lyssna på 
allt från Lapplisa till Bertil Boo. Vi fick gis-
sa på vilka som sjöng o sjunga med så gott 
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vi kunde. Det var uppskattat vill jag lova. 
I dag var det sista sopplunchen för våren. 
Borden var fint dukade med Forsytia som 
lyste gult i vaserna. Från kyrkan kom vår 
präst Martin Lissnils, som hade med hela 
familjen. Soppan var Vårsoppa, en gräddig 
soppa med grönsaker o skinka, som sma-
kade lika gott som alltid. För underhåll-
ningen stod Lill Folkes från Linköping, han 
har sina rötter i Anderstorp Trehörna. Det 
var musik o vi fick sjunga allsång o mellan 
låtarna drog han roliga historier. Så fick vi 
skratta i dag också.
Eftersom det var sista för säsongen, delades 
det ut rosor till de som jobbar med sopplun-
chen. Elvy som står för soppkokningen och 
Berit, Ann-Marie, Monica, Birgit, Sixten o 
Kurt som gör allt jobb , både före o efter 
festen. 
Allt det här får vi för 40 kr. Billigare o go-
dare lunch kan man inte få.  Så välkomna  i  
höst  till Lusthuset o njut.
Aisy Andersson

KVINNOKVÄLL
Tiden går fort och återigen har vi haft års-
möte i Kyrkliga syföreningens kvinnokväll.
Tack vare er Trehörnabor, som troget 
köper våra lotter, kan vi fördela 4000 kr 
enl. följande:
Jerker Sandegårds utlandsverksamhet.
Diakoniverksamheten i Ödeshögs 
församling.
Trehörna Rödakorskrets´ flyktingverk-
samhet.
Nkingas vänner i Tanzania.

Ett stort Tack och vi ber att få återkomma 
till hösten igen med våra lotter.

För Kvinnokväll / Birgitta Bäck



HÄNDER I TREHÖRNA

 20 juni 17.00 Slåtter vid 
Hembygdsgården, medtag gärna 
redskap. Kvällsfika bjuds

24 juni 15.00       Midsommar-
firande i Hembygdsgården enl. 
tradition med efterföljande 
brännboll

25 juni 11.00 Midsommar-
gudstjänst i kyrkan, Kyrkokör, 
servering, Kalle Bäck kåserar

16 juli 14 – 17 Hembygdsgår-
den öppen med kaffeservering och 
visning av muséet

24 juli 11.00 Högmässa

10 aug 19.00 Sommarmusik 
med Ludvig Frankmar

28 aug 18.00 Gudstjänst

Nästa nummer av tidningen kommer i lå-
dan första veckan i september
Material till tidningen skickas till: 
katarina.borjesson@gmail.com 
senast 2016-08-11

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

JAKTSTIG I FÄLLAN

På jaktstigen, 1:a maj, fälls vare sig älg el-
ler rådjur till marken utan bara positiva om-
dömen från besökarna. Nio stationer, som 
ligger på lagom avstånd från varandra. Till-
räckligt med funktionärer som servar ger 
korta väntetider. Välarrangerad och omväx-
lande stig med varierande svårighetsgrad är 
några av uttrycken som jägarna använder.
Marie Lööf Magnusson kommer med fa-
miljen från Gränna. De reser max 10 mil 
för att gå på jaktstig. Därför ligger Trehörna 
bra till. Både Marie och hennes man Mi-
kael tog jägarexamen för två år sedan och 
ser den här dagen som en bra träning inför 
nästa jaktsäsong.
Mikael tävlar i öppen klass och Marie i 
damklassen. Vid de tre första stationerna 
blev resultatet riktigt bra för dem båda, det 
kan jag intyga.
Från Barnarp, utanför Jönköping kommer 
Anna Lindberg. Det är andra gången som 
hon är i Trehörna. Dagen har inte gett max-
poäng, men Anna tröstar sig med att det i 
alla fall inte blev någon bom.
Systrarna Julia och Ellinore Brengdahl, 
Tranås är här tillsammans med sin stolta 
pappa och en kompis. Tjejerna är 12 resp. 
16 år. Julia har idag skjutit ihop 141 poäng 
och är mer än nöjd!  

Birgitta Bäck


