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treHörnAs inFArt

Renate har länge velat göra något vid den 
södra infarten till Trehörna. Så när vi hade 
städdagen bestämde vi oss för att göra nå-
got där. Vi spånade lite och kom fram till 
att stenar kunde vara passande, så Renate 
frågade de som var här och grävde, om de 
kunde spara två stenar som vi tyckte såg bra 
ut och det kunde de visst göra.
Men sista dagen de var här och skulle flytta 
stenarna var de överlagda med jord, så en 
av killarna var schysst och hämtade två 
andra men det det blev inte riktigt som vi 
hade tänkt oss. Som tur är finns det en fan-
tastisk kille som ställde upp och hjälpte oss 
att hitta en tredje passande sten plus ett ce-
mentrör som vi skulle plantera blommor i. 
Förutom detta körde han dit både sand och 
jord. Jättestort tack Niklas för att du fixade 
detta till oss! Så nu ser det lite annorlunda 
ut vid infarten. 
.
Agneta Harrysson

Vi har under våren träffat flera nyfikna och 
förväntansfulla barn. Vi inledde vårtermi-
nen med ett besök vid ”Luffarstenen” som 
ligger vid Vagnsjön (Klinten). Bra jobbat 
alla barn, det var många stenar och stockar 
att klättra över. Under våren har vi utforskat 
naturen genom lekar, samtal och undersök-
ningar. 

Terminen avslutades med en båtfärd till och 
korvgrillning på den plats som ibland kallas 
Häxans hus. Tack alla barn och föräldrar för 
en mycket trevlig vårtermin! 

Trehörna lokalavdelning, Friluftsfrämjan-
det/ Emma Rydberg

rAPPort FrÅn FisKetÄvLingAr 2014

Det har kommit lite synpunkter på hur hun-
dar hålls i Trehörna varför vi tar upp det 
som en liten påminnelse här.
En hund som springer lös måste hållas un-
der uppsikt varje sekund! Det spelar ingen 
roll hur snäll hunden är om den av glädje 
rusar mot en person som är rädd. En hund-
rädd person ser inte skillnad på glädje, för-
skräckelse eller ilska hos en hund.
Dessutom är naturen full av ”djurbarn” den 
här årstiden varför det är ännu viktigare att 

HunDAr i treHörnA

inte släppa sin hund lös vilket faktiskt är 
förbjudet. Tänk på detta snälla hundägare!
Det är också på sin plats att poängtera vik-
ten av att plocka upp bajset efter sin hund. 
Bajspåsar får endast slängas i de kärl som 
är avsedda för detta, inte i andra soptunnor.
Vi i Trehörna är priviligerade med flera 
bajspåslådor på en liten yta jämfört med 
andra orter så nyttja dem.

Katarina Börjesson

Angelfisketävling inställd på grund av för 
svag is. 
KM i gäddfiske    
Fredagen 23 maj avgjordes årets klubbmäs-
terskap i gäddfiske.  
Vädret var bra om än något blåsigt. Sju del-
tagare hade hörsammat inbjudningen. Efter 
två timmars fiske  visade det sig att Ivan 
Johansson lyckades bäst med fem fångade 
gäddor. Den största vägde 1,5 kilo. Ivan 
kan därmed titulera sig som klubbmästare. 
På andra plats kom Lars Karlsson med en 
gädda som även den vägde 1,5 kg. Efter 
prisutdelning följde  grillning. 

Gösnatta    
Lördagen 14 juni samlades nio förväntans-
fulla fiskare för att fiska gös.  
Tävlingen blev ett riktigt bottennapp, ingen 
gös fångades. Bäst lyckades Agneta Har-
rysson med en liten gädda.   
Metartävling   
Lördagen 2 augusti anordnade Trehörna 
fiskevårdsförening metartävling. Nio med-
lemmar ställde upp. Totalt fångades 51 ab-
borrar. Bäst lyckades Bengt Landers med 
14 tagna abborrar. Lars Danielsson och Åke 
Öberg med 10 tagna abborrar samt Åke 
Karlsson med 9 abborrar. Efter prisutdel-
ning följde sedvanlig grillning. 
 
Christer Johansson   
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soMMArMusiK

Onsdag kväll och jag sitter i kyrkan med en 
skara människor, både kända och okända, 
runt omkring.
Vi hälsas välkomna av Ann Bremer An-
dersson som också inbjuder till kommande 
musikkvällar. Jenny Lind konsert i Heda, 
sång, piano och tvärflöjt i Svanshals, orgel-
musik i Rök och violinkonsert i Ödeshögs 
kyrka under den närmsta tiden. 
Det musikaliska utbudet i vår församling är 
stort, mycket stort under sommartiden.
Så är det dags för kvällens höjdpunkt, To-
bias Sjögren som spelar gitarr.
Tobias bor i Stockholm och har länge fri-
lansat som musiker. Till hösten iklär han 
sig också lärarrollen då han ska börja un-
dervisa på deltid.
Stående, som en rockmusiker, spelar han 
fantastiska stycken av J. S. Bach. Inga no-
ter i sikte så långt ögat når! Dessutom får 
vi lyssna till flera av hans egna kompositio-
ner som även de var mycket njutningsbara.

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 
flaskan m.m. Vi har också övat in en dans 
som vi hade uppvisning med den 24/4. 
Dansen hade barnen satt ihop själva där var 
och en fick bidra med var sitt steg, det blev 
en härlig mix och var jättekul med många 
skratt.

göKottA

Att ha väckarklockan på 05.00 en ledig dag 
(Kristi himmelsfärdsdag) kan ju kännas 
konstigt. Men på programmet stod gökotta 
med samling vid Hembygdsgården 05.30.
Den morgonen som sedan mötte oss var 
värt all möda att gå upp tidigt.
Solen sken och det första vi hörde var gö-
ken som gol.
Vår guide Gösta Klaesson tog med oss 
till Ekebergs naturreservat, som är ett löv-
skogsreservat.
Här växer det för området ovanligt mycket 
lindar. Vi såg bland annat en lind som Gösta 
uppskattade till en höjd av 29 meter.
I ett hav av liljekonvaljer såg vi spår av både 
vildsvin och grävling. Den senare försökte 
Gösta locka ut ur sitt gryt. Men grävlingen, 
som är ett nattdjur, låg troligtvis och sov.

Gösta hade även lyckats spåra upp ett träd 
där det växte lunglav. Lunglaven är listad 
som missgynnad på den svenska rödlistan, 
en förteckning över sällsynta och hotade 
arter.
Efter vår cirka 1,5 timmas naturvandring 
tog vi oss tillbaka till Hembygdsgården där 
det smakade bra med medhavd matsäck. 
Gösta testade som vanligt våra kunskaper 
om naturen och den här gången gällde det 
att utifrån siluetter gissa fågelnamn.
Morgonen fortsatte sedan med gudstjänst 
ledd av Per-Inge Planefors och med kör-
sång av Trehörna kyrkokör. 

Gunnel Ydrefors

Kvällen avrundades med en kort andakt 
och Tobias´ egen komposition ”Ever since 
that day”.
I vanlig ordning bjöds vi också på go´fika. 

Birgitta Bäck

tiLL sALu

Trehörna Byalag säljer åkgräsklippare. 
Den är fullt duglig och nyligen reparerad 
för 1595 kronor.
Gräsklipparen säljes för 3000 kronor. 
Stiga Park Classic,  Årsmodell 1998

Motor:  Briggs & Stratton   12,5 Hp.
Klippaggregat 102 M,    3 st knivaxlar, 
klippbredd 102cm
Vid intresse kontakta:
 Katarina Börjesson 070-566 40 06



FotBoLLsKoLA 2014
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Det har varit en fantastisk uppslutning på 
sommarens fotbollsskola i Trehörna. Trä-
ningarna har bestått av uppskattade nyheter 
som stafett med häcklöpning och bollkon-
troll. I matcherna märks det att våra barn 
har blivit större och den utveckling som har 
skett sedan vi startade för 3 år sedan.  Fort-
satta höjdpunkter är dock vattenpauserna 
och när alla får skjuta samtidigt mot Niklas 
i målet. Efter bra kämpande i sommarvär-
men har barnen fortsatt med ny energi mot 
badplatsen. Tack för i sommar!

David och Niklas

Midsommardagen fylldes kyrkan med cirka 
180 personer till en gudstjänst som för da-
gen leddes av komminister Rolf Lindqvist. 
För den vackra sången stod Trehörna Kyr-
kokör.
Efter gudstjänsten väntade alla spänt på 
vilket levnadsöde Kalle Bäck skulle berätta 
för oss om detta år.
Ämnet för i år var skilsmässa som till skill-
nad mot i dag, på sjutton- och artonhundra-
talet var en omständlig process.
Kalle berättade att det fanns två skäl till att 
en skilsmässa skulle beviljas på den tiden. 

Midsommar i Trehörna brukar alltid dra 
mycket folk, så också i år.
Det var säkert 150 personer som hade kom-
mit för att dansa kring stången (som några 
flitiga Trehörnabor hade samlat eklöv till), 
kasta ner burkar, spela på chokladhjulet el-
ler försöka kasta bollar i GB-gubben.
Det fanns även en fiskdamm för de som var 
godissugna. Lite senare var det i vanlig ord-
ning brännbollsmatch som självklart vanns 
av de bästa.

Agneta Harrysson

MiDsoMMArAFton

MiDsoMMArDAgen

Otrohet och egenmäktigt övergivande (en 
part i äktenskapet rymde och var borta 1 i 
år och 1 dag).
Det hela utspelade sig i slutet på sjutton-
hundratalet och handlade om Jonas Lind-
blom som var rättare på Trehörna Säteri och 
hans maka Ingeborg Larsdotter. De hade 
fått fem gemensamma barn varav fyra dog 
i späd ålder.
Jonas och Ingeborgs äktenskap var olyck-
ligt. Jonas hade ett förhållande med pigan 
Maria Berggren och maka Ingeborg Lars-
dotter begärde äktenskapsskillnad som på 

denna tid måste beviljas i högre domstol 
och genom en rättegång.
Efter en utdragen rättsprocess, där både 
Jonas och Maria till en början nekade till 
anklagelserna, beviljade häradsrätten äk-
tenskapsskillnad. Allt som fanns i boet gick 
till Ingeborg. Rätten dömde ut straff till Jo-
nas och Maria för de brott som de begått.
Maria dömdes till 15 riksdaler och 32 shil-
ling i böter varav 32 shilling skulle gå till 
Trehörna kyrka. Maria begärde omvandling 
av böterna till fängelse då hon inte klarade 
av att betala denna summa. 
Maria dömdes istället till 16 dagars fängel-
se på vatten och bröd på Linköpings stads-
fängelse.
Jonas dömdes till sammanlagt 33 riksdaler i 
böter för otrohet, för att han skolkat ifrån att 
gå till kyrkan samt för lögn och uppkäftig-
het i rätten.
Jonas och Maria rymde ifrån sina straff och 
lyckades hålla sig undan trots att de efter-
lystes i samtliga kyrkor i Linköpings Stift.
Efter drygt ett år uppsökte Jonas kyrkoher-
den, Peter Erik Pettersson, i Trehörna och 
ville ta sitt straff. Jonas betalade sina böter 
och blev av kyrkoherden förlåten.
I slutet av 1794 tar Domkapitlet det slutgil-
tiga beslutet om äktenskapsskillnad mellan 
Jonas Lindblom och Ingeborg Larsdotter.
Som slutknorr brukar Kalle Bäck mena att 
man kan lära sig tre saker av det han berät-
tar. Denna gång menar han att för det första 
är brott och brottslighet kulturellt präglat. 
För det andra att Häradsrätten inte tog ett 
snabbt beslut i frågan utan de gjorde ett 
idogt arbete för att få fram ett erkännande. 
För det tredje konstaterade Kalle att anled-
ningen att det kommit så mycket folk till 
kyrkan, denna midsommardag, måste vara 
för att undvika böter.
Samkvämet avslutades med kaffe och hem-
bakt bröd som smakade förträffligt.

Gunnel Ydrefors

KYrKvÄgen 5

Ytterligare en fastighetsaffär har skett i 
Trehörna i sommar. En tomt på Kyrkvä-
gen 5 är såld till Mats Kärrdahl och Malin 
Winge som kommer att komplettera deras 
befintliga då de vill ha lite mer byggnader 
för ved och dyl. Därmed är inte stigen mel-
lan Kyrkvägen och fotbollsplanen  aktuell 
längre utan vill man gena därimellan får 
man nyttja stigen mellan Ahlm och Lan-
ders.

Katarina Börjesson

Måndagen före midsommar kom ett antal 
frivilliga, närmare bestämt 16 st, till hem-
bygdsgården för att göra fint inför mid-
sommar. Efter ett antal timmar med slåtter, 
trimmerkörning, räfsning och hässjning 
bjöds det på en välsmakande kvällsmat. 
”Fotografen” glömde att till kvällen ta 
med sig kameran. Resultatet av allt jobb 
blev i alla fall fint och förevigades någon 
dag senare.

Gunnel Ydrefors

sLÅtter i 
HeMBYgDsgÅrDen



Den 17:e juni var det åter igen dags för Sol-
gläntans och Svalans årliga sommarresa. I 
år styrde bussen mot Vimmerby och Astrid 
Lindrens värld. 
Vi började med lite medhavd fika sen var 
vi redo för äventyr. Det finns så mycket 
att se och göra och barnen besökte bland 
annat Pippi, Lotta på Bråkmakargatan, 
Nils Karlsson Pyssling och Madicken. På 
vägarna mellan de olika områdena fanns 
hinderbanor och vattenlek vilket var skönt 
i värmen. 

Lunchen åt alla av. Det var nämligen pann-
kaksbuffé, man fick äta hur mycket pann-
kakor man ville och det fanns grädde, flera 
olika sorters sylt, strössel och kolasås – 
MUMS! 
Efter lunchen (och allt socker) var barnen 
på hugget igen och vi gick till Mattisborgen 
för att titta på Ronja Rövardotter. 
Dagen avslutades med glass och på bus-
sen hem var alla mycket nöjda och ganska 
trötta. 

soLgLÄntAn oCH svALAn PÅ utFLYKt

Vi vill tacka Behmska stiftelsen som gör det 
möjligt för oss att åka på vår sommarresa, 
det är guld värt! Tack också till alla barn på 
Solis och Svalan som är så underbart lätta 
och trevliga att resa med!

Anna Stammler & Lina Johnsson

KoM i ForM

TIPSPRoMeNAD föR BARN 
I TReHöRNA
Varje vecka en bit in på hösten sätter vi upp 
en tipspromenad för barn upp till 10 år. 
Du kan välja själv när du vill gå/cykla 
tipspromenaden. Ta med någon vuxen om 
du behöver hjälp att läsa och skriva.
Den utgår från Lusthuset och är snitslad 
runt i byn. Du betalar 5 kr och hämtar tips-
lapp vid Lusthuset. När du är färdig är det 
bara att lämna in i anvisad låda vid Lust-
huset. 
Varje vecka är det nya frågor. Första, andra 
och tredjepris delas ut varje vecka. Vinnare 
anslås vid Lusthuset. Vi startar vecka 35
Ev frågor: 
Lotta Pettersson 073 – 059 59 96.  
VÄLKOMNA

MÅNDAGSVANDRINGAR föR BARN 
OCH VUXNA
Måndagen den 25 augusti startar vi och 
håller på så länge ljuset tillåter.
Samling vid Lusthuset i Trehörna kl. 18.00 
sen går vuxna en slinga på 4-6 km i egen 
takt och barnen går en kortare slinga med 
en vuxen följeslagare.
Man betalar 10 kr. för vuxna och 5 kr för 
barn samt lägger en lapp med sitt namn i 
en burk vid start. När samtliga promenader 
är avklarade så köps priser för pengarna 
och dragning sker ur alla namnlappar. 
Ju fler gånger man är med - ju fler vinst-
chanser! Kom med på en nyttig promenad 
och passa på att umgås med grannar och 
vänner.
Ev. frågor:
Katarina Börjesson 070 - 566 40 06.  
VÄLKOMNA

treHörnA BYALAg 40 År FirAs MeD Fest

LÖRDAGEN 11 OKTOBER. KL. 18.00
inbjuder Trehörna Byalag till jubileumsfest 
då vi fyller 40 år. 
Kvällen kommer att innehålla mat och dry-
ck samt underhållning, lotterier och dans.
Vi kommer att bjudas på en resumé av de 
40 år som gått, välkomstdrink och mingel.
En varmrätt och dessert serveras och det 
kommer att finnas bar.

Peter & Anders står för underhållning och 
musik.
Allt detta kostar 200 kronor/per-
son och lämnas tillsammans med 
anmälan senast 6 oktober 
till Lotta Pettersson 073-059 59 96 eller 
Monica Blomquist 070-312 63 87.



I juni innan sommarlov och semestrar 
började bjöds föräldrar och syskon in till 
förskolan Solgläntan och fritids Svalan 
en eftermiddag/kväll. Barnen hade tavel-
vernissage, vi fick höra på pianospel och 
vackra sommarsånger. Bjudningen avsluta-
des med den sedvanliga kakbuffén som var 
mycket uppskattad av både stora och små.

Karin Pettersson

soLgLÄntAn / svALAn

första kräftfiskekvällen samlades stora och 
små utmed sjökanten för att fiska med hå-
var och umgås. I år bjöd vädret på en fan-
tastisk kväll, sjön låg spegelblank och tem-
peraturen var behaglig.

Karin Pettersson

I år har lilla badet fått en ordentlig upprust-
ning. Den 25 juni samlades de som kunde 
och ville av oss som utnyttjar lilla badet för 
att snygga till inför sommaren. Bygget av 
ny bryggor påbörjades. Nere vid vattnet 
hade den gamla sanden frästs upp, ogräs 
plockades bort och ny fin sand lades på. 
Uppe på gatan mättes, sågades och skruva-
des det för fullt. Efter många timmars ar-
bete med att färdigställa de nya bryggorna 
samt att ta bort de gamla är nu badet jätte-
fint. Tack alla som har ställt upp och hjälpt 
till att göra lilla badet så fint! Till nästa 
sommar ska vi bygga en ny flotte sedan är 
allt tipp topp.
Karin Pettersson

KrÄFtFisKePreMiÄr LiLLA BADet HÄnDer i treHörnA

23 sept. kl. 19.00
Kvinnokväll i Hembygdsgården - 
därefter varannan vecka

24 sept. kl. 12.30
Sopplunch i Lusthuset

28 sept. kl. 10-12.00
Röda Korsets Våffelfest med Tips-
promenad i Hembygdsgården

11 oktober kl. 18.00
Trehörna Byalag jubileumsfest i 
Lusthuset.

26 oktober kl. 18.00
Önskepsalmer i Hembygdsgården

29 okt. kl. 12.30
Sopplunch i Lusthuset

31 oktober kl. 18.00
Minnesgudstjänst i Trehörna kyrka

 

Nästa nummer av Trehörnabladet 
kommer i december. Sista materialdag är 11 november.
Besök även trehorna.nu



Hösten är på väg och då behöver vi fest och gemenskap. 
Vi bjuder er på en galen kväll med vår klassiska 
tacobuffé och underhållning där Svensk Schlager möter 
Avicci. Danne Machmar från AmazeMusic ger allt och det 
hoppas vi att ni också gör. 
Middag och underhållning endast 195 kr, barn under 12 år 
gäller halva priset. Kombinera även kvällen med över-
nattning: 495 kr per person.

LÖRDAG DEN 20 SEPTEMBER KL 18-01

LÖRDAG DEN 6 DECEMBER KL 18-01 OCH 13 DECEMBER KL 15-20

Vi inbjuder er till vårt julbord med inspiration från 
västkusten. Utöver de sedvanliga rätterna som vi lagar 
på vilt fokuserar vi också på havets läckerheter. Vi 
börjar med glögg och avslutar med hembakt julgodis.
Julbord endast 345 kr per person. Kombinera kvällen med 
övernattning: 695 kr per person.

Julbordet är kl 15 den 13 dec för att ni också ska ha möjlighet att delta vid luciafirandet i Trehörna Kyrka kl 18. 

LÖRDAG DEN 1 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.

HELKVÄLL MED DANNE - BE AMAZED!

ALLA HELGONS DAGSMIDDAG

BOHUSLÄNSKT JULBORD


