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Att pyssla är roligt i alla åldrar. Vid årets 
julpyssel var uppslutningen inte lika god 
som tidigare, men kreativiteten och skapar-
glädjen var det inget fel på. Det målades 
bland annat olika träfigurer, tändsticksas-
kar, änglar samt tomtar i olika storlekar och 
modeller. Som vanligt bjöds det på fika un-
der förmiddagen som var mycket uppskat-
tat.

Karin Pettersson



.....och så är hon här Lucia Lucia.....

De drygt 160 personer som tagits sig till 
kyrkan den 13:e december fick njuta av en 
fin luciatablå.
Elvy och Kicki hade som vanligt gjort ett 
fantastiskt jobb.
Efter kyrkan var de som önskade välkomna 
till Lusthuset där Trehörna Rödakorskrets 
ordnat med kaffeservering och lotteriför-
säljning. 

ETT ÅR GÅR FORT...

Ett femtiotal personer slöt upp.
Intäkterna från luciafiranden blev 8841 kr.
Ert bidrag gör skillnad.
Ett stort tack från Styrelsen för Trehörna 
Rödakorskrets.

Gunnel Ydrefors
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FÅRAHAGEN

Plötsligt händer det…

I januari för ett år sedan kom ett litet vitt 
hus åkandes på ett lastbilsflak och stjälptes 
av i Fårahagen. Strax därefter kom jag. 
Hade någon ett år tidigare vågat påstå att 
detta skulle ske hade jag gapskrattat. ”Tre-
hörna 12” var en skylt vi brukade passera i 
Sommen på väg från Landsbro till Stock-
holm. Och den hade aldrig väckt någon 
speciell längtan efter en avstickare. Dess-
utom hade jag aldrig kunnat föreställa mig 
att vi skulle bygga hus… 
Men då, i januari för ett år sedan, smålog 
ödet segervisst (tror jag) för det känns som 
om det var förutbestämt att jag skulle ham-
na här. Och det är jag glad för. Jag känner 
mig verkligen hemma här och varje gång 
jag ser skylten ”Trehörna” eller för den de-
len ”Ödeshög” 
så ler jag in-
ombords. Snart 
hemma! Trakten 
känns så hem-
tam så jag är 
övertygad om 
att jag måste ha 
levt här i ett tidi-
gare liv… 
Vänner från när 
och fjärran har 
nyfiket ström-
mat hit för att 
kolla att jag har 
det bra och för-
söka förstå hur 
jag hamnade i 
Trehörna. 
Alla har undan-
tagslöst tagit 
Trehörna till 
sina hjärtan och 

alla vill komma tillbaka.
Det är faktiskt något alldeles speciellt med 
atmosfären i Trehörna! Här är vänligt, frid-
fullt och vackert, men det är också något 
mer: en känsla av sammanhållning. Att man 
ställer upp och hjälps åt. Alla hejade vän-
ligt och önskade mig välkommen så redan 
från början kände jag mig delaktig i byn. 
Det betydde mycket för mig som kom hit 
ensam. I brevlådan kom lappar från byala-
get och vips var jag med på fiskevårdsmöte, 
kvinnokvällar och härliga skogspromena-
der med byalagets vandringsvänner om 
måndagskvällarna. Varmt tack till alla som 
välkomnade mig så vänligt!

Annika Björnson
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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.

SOLGLÄNTAN / SVALAN

I december var det dags för det årliga lu-
ciatåget på förskolan Solgläntan och fritids 
Svalan. Trots sjukdomstider och manfall i 
barnaskaran bjöds vi på vacker sång, dikter 

och pianospel. Efter avslutad repertoar ser-
verades det varmglögg och pepparkakor. 
Barnen fick också möjlighet att pröva fis-
kelyckan i fiskdammen.

Karin Pettersson

Barn och föräldrar på Solgläntan vill 
än en gång tacka vår goa Lina för tiden 
hon arbetat här.
Vi kommer sakna dig men önskar dig 
Stort ”Lycka till” på nya jobbet.



LIVET PÅ EN OLJERIGG...

I tre år har 
Emil Börjesson 
arbetat på 
oljeplattform i 
Nordsjön.
Vi bad honom 
att beskriva 
ett arbetspass 
ombord....

Sitter på heliport, har checkat in på heli-
koptern, lämnat ifrån sig mobilen, hämtat 
ut räddningsdräkt och gått igenom säker-
hetsvideon. Får klartecken att nu är heli-
kopter till Ekofisk 2/4 K klar för boarding. 
Några äldre personer tränger sig först för att 
få “sin” plats. Helikoptern är en Sikorsky 
S-92 och tar totalt 19 passagerare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oljeriggen Ekofisk 2/4 K ligger långt sö-
derut i Nordsjön, på gränsen till Danmark 
och England. Helikoptern lättar och 90 mi-
nuter senare har vi anlänt. Möter 19 perso-
ner som är klara med sina 14 dagar ombord 
och ska resa hem. Vi som anlänt checkar in 
på riggen och tilldelas var sin hytt. Jag får 
tilldelad en dubbelhytt som delas med den 
person som går motsatt skift. 

Vi hämtar ut hjälm, hörselskydd, skydds-
glasögon, overall, handskar, arbetskängor 
som är ett minimumkrav om man ska befin-
na sig utomhus. Då var man klar för jobb! 

När man går dagskift så äter man frukost 
kl. 06:00 och kl. 06:45 har vi morgonmöte 
om vad som hänt under natten och vad vi 
har fokus på de kommande 12 timmarna. 
Kl. 07:00 har man ”handover” (överläm-
ning) med personen som har samma jobb 
på motsatt skift. Kl 09:30 är det kaffe och 
tillbehör. Kl 11:30 är det lunch. Kl. 15:30 är 
det eftermiddagskaffe med tillbehör. 
Kl 19:00 är det ”handover” igen. Middag 
serveras kl. 19:00 och efter det är man ledig 
till nästa morgon. 

På riggen har vi möjligheter till olika ak-
tiviteter som gym, bastu, gå på bio, spela 
biljard, bordtennis, TV spel, nått musikin-
strument eller vila i hytten och se på TV/
Internet. På lördagar och andra högtider blir 
det godis, läsk och bingo i mässen. 
På riggen finns det många olika jobb, ar-
betsuppgifter och företag som ska samar-
beta. 



Jag är anställd i ett företag som heter Ar-
cher som sköter allt med borrning (drilling) 
i borrhålet.

Arbetet med borrning offshore är ett fysiskt 
krävande och riskfyllt jobb, speciellt om 
man jobbar som ”roughneck” i borrtornet. 
Säkerheten har största prioritet och någon 
som fuskar med säkerheten eller inte följer 
säkerhetsinstruktionerna på riggen får ta 
första bästa helikopter hem. 

Jag är anställd som ”roustabout” och 
huvuduppgiften är att ta emot/sända last 
till/från fartyg med hjälp av kran och kran-
förare, packa/tömma containrar med truck, 
hjälpa till i borrtornet, flytta material och 
containrar internt på riggen. 



LIVET PÅ EN OLJERIGG...forts.

Underhåll av maskiner/utrustning, tvätta 
och hålla rent på riggen m.m. Över mig i 
hierarkin har jag ”roustabout pusher” och 
över honom har vi ”toolpusher” och över 
honom har vi drilling supervisor o.s.v…
Ibland är det fullt kör med fartyg som står 
i kö för att lossa/lasta, olika personer på 
riggen som väntar på att deras container/ut-
rustning ska komma på plats och flera con-
tainer som ska bli färdigpackade. Ibland är 
vinden över 40 knop och då är det förbjudet 
att köra kran, då blir det som oftast lugna 
skift med lite att göra i flera dagar. Min er-
farenhet är att vädret i Nordsjön kan vara 
tufft med vindar upp på 80 knop som gör 
det farligt att gå utomhus utan att hålla sig i. 

Varje gång vi är ute på rigg har vi larm-
övning där larmet går och vi ska antingen 
mönstra vid livbåt i räddningsdräkt eller 
inomhus på tilldelad mönstringsplats. Det 
blir simulerat en brand, personskada, fartyg 
på kollisionskurs, man över bord eller andra 
realistiska händelser. Trots stort fokus på 
säkerhet händer storolyckor, senast i 2009 
när fartyget “big orange” åkte i hög fart och 
utan kontroll in i Ekofisk 2/4 W. Fartyget 
undvek med bara få meter en rigg där hund-
ratals personer låg och sov (ekofisk 2/4 W 
tillhörde ett oljekomplex med många andra 
riggar som sitter ihop av gångbroar som jag 
jobbade på sommaren 2014).

Efter 14 dagar är det dags för hemresa. Med 
glada miner och skämtsamma kommenta-
rer står vi och möter skiftet som precis har 
kommit ut. Vi går ombord på helikoptern 
för 28 dagars ledighet. 

Du som är ung och intresserad av att jobba 
på oljerigg kan gå flera olika utbildningar. 
Hör gärna av dig till mig eller gå in och läs 
själv på internet. 

Ingenjörsutbildning i petroleum (uis.no)
3 årig privat borrskola där många får jobb 
efter att dom är färdiga (nortrain.no)
Enkla kurser och mer info (offshoreutdan-
ning.no)

Emil Börjesson



MIDNATTSMÄSSA

TREHÖRNA FISKEVÅRDSFÖRENING

Årsmöte
Vi hade årsmöte söndagen 15 februari och 
16 medlemmar hade hörsammat kallelsen
Styrelsen består av:
Ordförande Lars Danielsson omval
Christer Johansson, Anna Stammler, 
Ivan Johansson och Tomas Karlsson omval
Nyhet för året är att vid inbetalning av fis-
keavgifterna skall bindande anmälan om
eventuellt deltagande om kräftfiske medde-
las. Senaste anmälan 1 juli 2015.
Anledningen är att få till en bättre grupp-
indelning. Styrelsen fick i uppdrag att an-
lägga ytterliggare en båtbrygga.
Kräftfiskare anmodades att använda mät-
sticka så att minimimåttet 11 cm kommer 
att hållas.

Christer Johansson

Rapport från fisketävlingar 2014
Angelfisketävling inställd på grund av för 
svag is.
KM i gäddfiske
Fredagen 23 maj avgjordes årets klubbmäs-
terskap i gäddfiske. Vädret var bra om nå-
got blåsigt. Sju deltagare hade hörsammat 
inbjudningen. Efter två timmars fiske  visa-
de det sig att Ivan Johansson lyckades bäst 
med fem fångade gäddor. Den största vägde 
1,5 kilo. Ivan blev därmed titulera klubb-
mästare. 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 då ingen gös 
fångades. Bäst lyckades Agneta Harrysson 
med en liten gädda.
Metartävling
Lördagen 2 augusti anordnades metartäv-
ling. Nio medlemmar ställde upp. Totalt 
fångades 51 abborrar.

Bäst lyckades Bengt Landers med 14 tagna 
abborrar. Lars Danielsson och Åke Öberg 
med 10 abborrar samt Åke Karlsson med 
9 abborrar.
Efter prisutdelning följde sedvanlig grill-
ning.
.

”Ringen i klockor, ja ringen i midnattens 
timma. 
Glimmen i stjärnor som änglarnas stjärnö-
gon glimma.
Frid till vår jord, kommer med himmelens 
ord.
Ära ske Herren i höjden.”
Det är julaftons kväll och kyrkklockorna 
fyller bygden med glädjeklang.
”Det är aldrig försent” är ett ordspråk som 
vi gärna använder. Det gör även vår kom-
minister Per- Inge denna natt. Fast han väl-
jer andra ord. 

”Möjligheten till fred finns alltid” säger 
han. Fred med oss själva och fred med an-
dra. Julen är en bra tid att börja samla freds-
tankar. 
Denna sena kväll får vi sjunga flera jul-
psalmer, bl.a. ”O du saliga, o du heliga”. 
Men höjdpunkten är ändå körsången. ”Nu 
tändas tusen juleljus…”, ”Juletid, julefrid – 
det skimrar av juleljus”. Så avslutningsvis 
fylls kyrkorummet av ”Stilla natt, heliga 
natt……Kristus till jorden är kommen, oss 
är en Frälsare född”.

Birgitta Bäck



KULLEN
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Lördag förmiddag och jag besöker hem-
mansägaren Ludvig ”Ludde” Lindqvist i 
Kullen. Här bor han tillsammans med sin 
sambo Diana, uppvuxen i Björkfors utanför 
Kisa. 
Vad är då minsta gemensamma nämnare 
för dessa två? Jo, Bravikens pappersbruk i 
Norrköping. Långsökt? Nej inte alls. Diana 
arbetar där som virkesmätare och tar alltså 
emot timmerbilarna som kommer dit för 
avlastning. Och som du kanske förstår kör 
Ludde sina timmertransporter dit – roman-
tikens födelseplats.
Nu har de många framtidsplaner för sig 
själva och alla sina djur. Tre hundar och två 
katter möter mig vid ankomsten. Lite längre 
in i huset piper det för fullt från 16 nykläck-
ta kycklingar. Äggkläckningsmaskinen går 
för fullt så snart kommer det flera.
Huset ska renoveras så sakteliga – det är 
bra att bo in sig innan alltför stora föränd-
ringar görs. Men Ludde har redan byggt 
nytt hönshus. För höns hör ju Kullen till, 
det vet vi alla! Både vaktlar och höns finns 
på plats. 
Är du intresserad finns honung, vaktelägg 
och hönsägg att köpa i Kullen. Härligt med 
lokal produktion!

Birgitta Bäck
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TREHÖRNA BYALAG HÄNDER I TREHÖRNA

25 mars   12.30   
Sopplunch i Lusthuset

29 mars 13.00-15.00
Påskpyssel i Lusthuset

30 mars kl.18,00
Samling vid Lusthuset
Måndagsvandringar startar

 3 april     11.00   
Långfredagsgudstjänst

 6 april     11.00   
Påskmässa, annandagen

18 april
Prel. städdag i Trehörna

29 april   12.30   
Sopplunch i Lusthuset

30 april kl. 20,00
Valborgsmässofirande vid 
badplatsen

10 maj kl. 10.00-12.00
Våffelkafé med tipspromenad

14 maj   kl. 05.30   
Naturvandring med Gösta Klass-
son, samling Hembygdsgården. 
Medtag gärna matsäck

kl. 08.00  Gökotta, Hembygdsgår-
den

Nästa nummer av tidningen kommer i lå-
dan första veckan i juni.
Material till tidningen skickas till: 
katarina.borjesson@gmail.com 
senast 2015-05-06.

Årsmöte 2015
Man går inte man ur huse precis när det är 
årsmöte i Trehörna byalag .
17 personer var där, varav 7 st var styrelse-
ledamöter. Sedvanliga mötespunkter 
föredrogs.
Mötet beslutade att göra vissa stadge-
ändringar ( då stadgarna var skrivna 1979 )
Man bestämde att styrelsen ska bestå av 
5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, 
vilket är angivet i stadgarna.
Flera ideer om hur vi kan få till lite mer ak-
tiviteter kom fram under övriga frågor . Vi 
får hoppas att några förverkligas . Efter att 
mötet avslutats bjöds det på goda mackor 
och dryck .

Aneta Harrysson



Välkomna till

VÅR KÖKSUTSTÄLLNING
   Verkstadsgatan 8, TRANÅS

Här visar vi:
 Köksluckor
 Bänkskivor
 Inredningar och funktioner
 Handtag och knoppar
 Belysning

Kontakta oss när du vill:
 Lacka om....
 Bygga inredning
 Få tips och idéer!

TRADESIGN.SE 
tel.070-543 40 06

JUST NU
30% rabatt på 

handtag och 

inredning vid köp 

av komplett kök 

före 150501


