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Onsdagen den 31 oktober var det återigen 
dags. Sopplunch serverades  i Trehörna 
hembygdsgård, den här gången med temat 
”Önskesången”.
Vid förra sopplunchen fick alla önska var 
sin sång. Elvy och Eric Rydberg letade 
sedan fram texter och melodier till dessa. 
Det var allt från gamla och nya psalmer 
till ”Märta (med träbenet)”. 
Dagen inleddes med önskepsalmer och 
andakt. Därefter åt sig 25 personer mätta 
och belåtna på hemgjord minestronesoppa 
och smörgås. Struparna harklades och 
sången tog vid. 
Hembygdsgården är ett gammalt trumsla-
garboställe, flyttat från Fiflefall gård. Från 
början var taket gräsbevuxet och otroligt 
vackert. Numera är det tegeltak som gäller.
Tur är väl det!! Tyngden behövs för att inte 
taket ska lyfta, när allsången kommer 
igång. Det är mäktigt att höra 25 personer 
sjunga av hjärtans lust och glädje!
Så avrundades dagen med kaffe och kaka, 
mycket prat och ytterligare några sånger.
Birgitta Bäck 

Höstfest

Lördagen den 20 oktober anordnade 
Byalaget höstfest. Linda Johansson var 
arrangör med lite hjälp av Katarina Börjes-
son. Det serverades en trerättersmiddag till 
självkostnadspris för ett 30-tal gäster. Det 
var som vanligt väldigt blandade åldrar 
och stämningen var på topp. Efter middag 
var det dags att tävla i ”Så ska det låta”. 
Linda agerade ”Harrysson” och alla tog 
fram sin bästa sångförmåga och tog i för 
full hals när man trodde sig ha gissat rätt. 
När vi korat vinnande lag och avnjutit 
Lindas äppelpaj till kaffet så tog dansen 
vid till långt in på småtimmarna.
Katarina Börjesson

Stort tack till Linda som är Trehörnas stora 
”festfixare”.
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Barndomsminne

Forts. och slut från föreg. nummer....................

Vi hade också rättskrivningstävlan ledd av 
Elsa i Tullporten, vi spelade teater, hade 
skidtävling, deltog i riksmarschen vi dan-
sade till dragspelsmusik av Sven i Anders-
torp och Olle Hult från Kolhult. Här lärde 
jag mig dansa, tack vare Sven Wastholm 
från Flugebo, tror ja! Kaffet kokade vi i 
Signe Edströms kök. Vi hade väl en kaf-
fekommitté, vill jag minnas.

Så hade vi sommarfest i Säteriträdgården 
ner mot sjön, med allehanda aktiviteter, 
som föredrag och teater. Det fanns fantas-
tiska ”egna förmågor”. Jag minns Nisse 
och Linnea Wasrtholm, Ingeborg Ahnstedt, 
Elsa i Tullporten, jag minns inte alla. Så 
var det folklekar ute i det fria och dans på 
säterilogen. En kräftskiva också, då höll 
vi till i gamla brunnssalongen vid Kvar-
nen. Idrottsföreningen  var arrangörer. Jag 
undrar om det gamla huset finns kvar? Det 
såg ”skruttit” ut redan då.

Så ligger ju den vackra Hembygdsgården 
där i blickfånget. Vad minnen den ger mig.
Där gick jag i söndagsskola, när bygnaden 
låg i Fifflefall. Vi var många barn, bl.a. då 
bröderna Lennart, Arvid och Sture Vik, 
som då bodde i Hägna. Där i Fifflefall 
hölls söndagsskolans sommarfest på lövad 
loge. Ibland hölls festen i Betaniakapellet i
Bjärsjö. Men när jag sedan blev lite äldre, 
var jag i Fifflefall på bönemöte och lyss-
nade på riktiga ”svavelpredikanter”, orgel, 
cittra och gitarrmusik, inte att förglömma. 
Men det fanns busiga grabbar på den tiden 
också, som väsnades utanför! (Jag tror att 
ordningsmakten behövt vara där). Men 
som sagt, nu står den där den står, Hem-
bygdsgården, i en skön natur,

i den omgivning  där vi skolbarn hade 
våra lekeplatser på berg och stenar, och vi 
gjorde lövhyddor av höstlöven. Jag minns 
när ”Augusta Johan” från Hålan, för det 
var ju han som skaffade näver till torvta-
ket, sa :”Se näver måste det va´, annars 
blir det aldrig bra!” Så det stod säkert 
många björkar med sorgband, där i Hålan, 
när Johan ”flängt” näver. Ja, så minns man 
människorna – deras kynne, slagfärdighet, 
uttryckssätt och humor. De gamles språk 
var fyllda av namn. Varje hage, åkerlycka 
och väg var fyllda av namn. Med lite ve-
mod, ser jag nu liens och mulens landskap, 
hur det upphört att fungera, med igenväx-
ande åkrar och betesmarker.

Men ”frambygda Trehörna” fungerar.
Jag vill gärna fara till Hembygdsgården, 
midsommardagen, till gudstjänst, präs-
terna varierar, ibland ingen präst alls, det 
är ju en annan ordning nu mot förr. Men 
det fungerar bra ändå. Den lilla kyrkokö-
ren gläder oss med sin sång. Man kanske 
träffar bekanta och hemvändare. Och så 
väntar man ju med spänning på vad Kalle 
Bäck har för intressant att berätta, han har 
mycke i sitt huvud, den mannen! 
Så inte att förglömma dessa onsdagar, när 
vi komma från öst och väst, från syd och 
nord, utbölingar, ortsfolk, daglediga och 
hemmamämmiskor. Vi äter sopplunch och 
mera därtill
och får underhållning, en trevlig social 
samvaro, som är så viktig i tid som är.
Tack för allt! Tack för att Ni finns.
Tack Hembygd för att Du finns!
Tiden går, minnen består. Nu stundar en 
vår!  
Mars 2007                Ingrid Nilsson   



Smyckevisning
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Håkanstorp idag - där Ingrid Nilsson föddes 1923.

Vi tackar Ingrid för en fantastisk berättelse som varit 
givande och rolig att läsa för alla.Hoppas detta ska 
inspirera Ingrid och flera med henne att skriva fler 
artiklar. Ni är mycket välkomna med era berättelser.
Redaktionen/Katarina

Jag heter Jessica 
Wahlin och arbetar 
med att designa och 
egentillverka min 
egen kollektion för 
hand och i få exem-
plar, då det är viktigt 
för mig att varje 
enskilt smycke blir 
så unikt och person-
ligt som möjligt. Jag 

arbetar i Silver 925 (som håller den lägsta 
nickelhalten) och bara med äkta stenar.

Smyckevisning i Trehörna – Drop in. 
Onsdagen den 12 december kl 18.30-20.00 
har jag visning av mina egentillverkade 
smycken hemma på Danskvägen 39. 
Julklappserbjudande finns, och jag bjuder 
på fika!
Trehörnabor är välkomna, och har ni en 
vän med går det förstås jättebra.

Välkomna!
Jessica Wahlin , tel. 34027

Bröllop

Den 4 augusti gifte sig Niklas Olofsson 
och Ulrika Sabel i Trehörna kyrka. Präst 
var brudens far Rolf Lindqvist. I brud-
följet fanns Victoria, Lovisa och Sofia 
Johansson, brudgummens syskonbarn. Ida 
Sundblad som är brudens systerdotter samt 
parets egna barn Julia, Hampus, Sebastian 
och Jonatan fanns också med. Bröllops-
middagen hölls med 65 gäster i Lusthuset 
dit brudparet roddes av brudgummens bror 
Richard Olofsson.

Ett litet ”låtsasbröllop” har också ägt rum 
mellan Assar Landers och Elsa Kärrdahl 
från Kyrkvägen i Trehörna. Här får vi alla 
njuta av den känslosamma bröllopskyssen.

Lotta Pettersson
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Förskolan

En dag i augusti åkte förskolan Solgläntan 
till Valla i Linköping. Resan startade kl 
8.00 utanför Solgläntan, och det var en stor 
skara förväntansfulla barn. Alla hade rygg-
säckar med extra kläder och den omtalade 
MATSÄCKEN. Barnen vinkade till sina 
smått nervösa föräldrar och klev kavat upp 
i bussen. Det var en trevlig stämning och 
alla pratade och busade lite med varandra. 
Alla hade de något som de så gärna ville 
berätta om. 
När vi klivit av så blev det fri lek i den 
stora lekparken. Alla sprang runt som yra 
hönor rädda att missa något. Jättehärligt!!
Det fanns allt från flygplan till labyrinter att 
leka i.
Sedan var det MATSÄCKS DAX, alla tog 
plats runt bordet. Sedan bröt det stora knyt-
kalaset ut. Det fanns pannkakor, makaroni-
sallad, yoghurt och en massa goda kakor i 
ryggsäckarna. Alla skickade hit och dit för 
att bjuda.

 
 
Med mat i magen och utvilade ben så blev 
det dags att ta en promenad och titta på alla 
djur. Det var hästar, kaniner, getter och lite 
fåglar. 
Gänget gick sedan till glasskiosken, där alla 
fick välja en glass.

När sedan regnet började att droppa så var 
det dags att gå till bussen.  Det blev väldigt 
lugnt i bussen på hemvägen nästan alla 
sov. Det var en jätterolig dag som vi fick 
tillsammans. Alla barnen är så tacksamma 
och positiva. Tack alla föräldrar för att vi 
fick ta med era goa ungar. 
Anna, Anne, Siv, Kajsa och Anitha.
 

Det var svårt att hålla ögon öppna för de 
minsta och de fick sova middag. Alice och 
Nellie somnade tryggt

Nimus sätter sig vid spakarna och lättar 
mot skyn. Kompisarna får nog ta och 
sätta sig ner.

Tack Behmska Stiftelsen för bidraget som 
gör vår årliga resa möjlig.

Innebandy

Byalaget ska starta upp innebandy för 
vuxna efter nyår. För rättvisan skull så ska 
vi ha mixade lag med damer/herrar.
Vi träffas tisdagkvällar med start den 8 
januari. Tid lämnas vid anmälan. 
Vill du vara med så anmäl intresse till 
Hans Börjesson, tel. 0140-34006 eller 
e-post tradesign.tranas@telia.com
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Röda korset

När nu år 2007 lider mot sitt slut och 
höstmörkret sänker sig runt vår bygd, kan 
vi i Trehörna Rödakorskrets summera årets 
insamlingar och konstatera att generosite-
ten som vanligt har varit mycket god. 
Den första insamlingen i maj gick till 
”Krigens offer” gav 2 488 kronor. I 
”Höstinsamlingen” ingår Våffeldagens 
arrangemang med tipspromenad, lotterier 
och våfflor. Den inbringade 3 648 kronor 
trots att alla bjöds på kaffe och våffla med 
anledning av kretsens 60-årsjubileum. 
Bössinsamlingen till ”Världens barn” blev 
2 340 kronor. Sammanlagt hittills i år har 
kretsen kunnat sända 8 476 kronor till 
nämnda insamlingar. För dessa bidrag vill 
vi framföra vårt innerliga tack!
För Trehörna Rödakorskrets, 
Eric Rydberg

Söndag den 30 september, en lite kulen 
höstdag, firade vår Rödakorskrets sitt 60-
års jubileum.
Att vädrets makter inte visade sig från sin 
bästa sida gjorde inte så mycket denna 
dag. Ett 70-tal glada människor kom till 
Hembygdsgården för att delta i festlighe-
terna. Dagens program följde den sedvan-
liga för en ”Våffeldag”. De flesta började 
med en klurig tipspromenad.

Efter skogspromenaden bjöds på kaffe 
med våffla till alla. Det var kretsens sätt 
att tacka Trehörnaborna för deras gåvor 
och insatser under de gångna åren. De som 
önskade fick naturligtvis köpa fler våfflor 
– och många nappade på erbjudandet. Det 
såldes många lotter under samvaron i det 
varma och sköna huset.
Med tanke på jubileet hade Elvy Rydberg 
hängt en speciell duk på väggen i stora 
rummet i stugan. Den påbörjades vid star-
ten av rödakorskretsen år 1947.  Där finns 
namnteckningar av många pionjärer.

Stig Stenberg 

Kaffe och våfflor i Hembygdsgården

Barnolycksfall

Röda Korset inbjuder alla föräldrar och 
anhöriga till en kurs i Barnolyckfall på 
kvällstid. Kursen är planerad att genom-
föras i Trehörna (Lusthuset?) i början av 
2008 med 4 kvällspass. Kursen är utan 
kostnad för deltagarna.
Om du är intresserad att delta, kontakta 
Kerstin Stenberg för ytterligare informa-
tion på telefon 0140-34004 eller e-post 
stig.stenberg@cwm.nu

För Trehörna Rödakorskrets,
Kerstin Stenberg



Behmska stiftelsen
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Bidrag från Behmska stiftelsen.
Gustafva Behms donation till Trehörna-
borna är en stor gåva, som många invånare 
har haft nytta av i nästan 100 år. Varje år 
delar Behmska stiftelsen ut cirka 100.000 
kr till olika privata och allmänna ändamål. 
Vad kan man då få bidrag till?

Förskolan (och tidigare skolan) kan få 
pengar till studieresor, utflykter m.m. 
Ideella föreningar, som har verksamhet i 
Trehörna, kan söka bidrag till sin ung-
domsverksamhet, om den är opolitisk.
Enskilda personer kan få bidrag av olika 
anledningar. Vanligast är studiebidrag. Alla 
ungdomar, som studerar efter grundskolan 
på t.ex. gymnasier, folkhögskolor, univer-
sitet m.m., kan få bidrag fram till man fyllt 
25 år. Studerar man på orter bortom Tranås 
och Mjölby är bidraget högre. Ungdo-
marna behöver inte vara folkbokförda i 
Trehörna. Det räcker med att man har en 
tydlig anknytning hit, t.ex. att ha bott här 
tidigare och att föräldrarna bor kvar. An-
sökningarna ska vara Ödeshögs kommun 
tillhanda före 15 december varje år och 
blanketter finns på kommunen.

Trehörnabor av alla åldrar kan också få 
bidrag till andra behov än studier. Det 
kan gälla sjukvård, hjälpmedel, utrust-
ning eller mediciner, där inte det vanliga 
sociala försäkringssystemet går in. Någon 
kan möjligen uppfatta det som genant att 
söka bidrag för sådana ändamål. Det kan 
då vara bra att veta att styrelsen pålagt sig 
tystnadsplikt i sådana ärenden och styrel-
sens protokoll är inte offentlig handling, 
varför ingen utom revisorerna har tillgång 
till dem.

Välkomna med era ansökningar
Styrelsen genom Kalle Bäck

Allmänt möte 20070919
Då byalaget och Ödeshögs kommun bjöd 
in till möte i Lusthuset den 19 septem-
ber samlades drygt 20 personer för att 
lyssna på arbetsplanerna gällande det nya 
bostadsområdet. Katarina hälsade samtliga 
välkomna och efter det pratade kommunal-
rådet Magnus Oscarsson. Han berättade att 
planarkitektfirman WSP har anlitats för att 
göra en detaljplan över det nya området. 
P-O Lindelöf passade också på att markna-
nadsföra de redan befintliga tomterna som 
finns i byn.

Två representanter från WSP visade en 
idéskiss över det nya bostadsområdet. 
Deltagarna fick nu tillfälle att tycka till 
om idéskissen. Det framkom åsikter om 
var vägen till området ska dras och om 
grönområdens placering. WSP skulle efter 
mötet påbörja arbetet med detaljplanen och 
ett nytt möte kommer äga rum i  början 
av 2008 då planen presenteras, ett  s.k. 
samrådsmöte. 

Alla villorna i det nya området kommer att 
ha sjöutsikt och tomterna blir mellan 1200 
– 1500 m2. Tomterna närmast sjön kommer 
att ligga ca 50 meter från strandkanten, 
vilket är samma avstånd som övrig bebyg-
gelse i byn.

Till sommaren 2008 räknar man med att 
den första byggnationen kan påbörjas, 
detta om allt går enligt planerna. Är du 
intresserad av en tomt kontakta Ödeshögs 
kommunchef Henrik Hendeby.

Karin Pettersson & Lotta Pettersson

Styrelsen rapporterar
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Byalaget har startat ett givande samarbete 
med vägverket där vi arbetar för att göra 
vägen mellan Trehörna-Hålan både bre-
dare och bättre. Byalaget har åtagit sig att 
mäta vägbredden var 100:e meter utmed 
hela sträckan samt inventera vägtrummor, 
och se till att träd som står nära vägen tas 
bort. Allt detta enligt vägverkets önskemål.
Vägverket är positivt inställt till detta och 
vår förhoppning är en förbättring redan 
2008.
Katarina Börjesson

Kommunalrådet Magnus Oscarsson, väg-
verkets Jörgen Gustavsson och Byalagets 
Katarina Börjesson ”provmäter”.

Eldar du med ved?
För den som är intresserad finns möjlighe-
ten att hugga ved för eget behov i vårt kärr 
mitt i byn. Lite är redan avverkat men det 
finns fortfarande mycket kvar.
Är du intresserad - anmäl ditt intresse till 
Katarina Börjesson, tel. 0140-34006.

Trehörna kyrka

Stämningsfull minnesgudstjänst 
den 2 november

I anslutning till Alla Helgons dag hålls 
årligen en minnesgudstjänst för dem som 
efter föregående års minnesstund har läm-
nat oss. De bortgångna i våra tankar denna 
dag var: Dennis Andersen, Bengt Göran 
Hellqvist, Berta Maria Andersson, Rut 
Inger Gustafsson, Nils Erik Göte Lean-
der Nilsson, Karl Gustaf Bertil Kvist och 
Märta Elisabet Sjöstrand.

I år genomförde ett 50-tal deltagare min-
nesgudstjänsten utan präst. De som ledde 
minnesstunden var våra egna, diakonias-
sistent Birgitta Bäck, kyrkvärdarna Gunnel 
Ydrefors och Stig Stenberg tillsammans 
med Elisabeth Ramstrand och kyrkokören. 
Hela ceremonin gick i en lugn och värdig 
stil, med vackra texter och mycken fin mu-
sik, körsång och vackra psalmer. Många 
ansåg att det var kanske den vackraste 
gudstjänsten i år och visade att gudstjäns-
ter ledda av lekmän väl fyller våra behov. 

Stig Stenberg

Trehörna kyrka 



Skribenter.......

...sökes som vanligt.....
Har du nåt som du vill skriva i Trehörna-
bladet? Skicka in detta till redaktionen, vi 
behöver hjälp med material till vår tidning. 
Har du även en digital bild som tillhör så 
är det ännu bättre. 
Det kan även vara en annons el. dyl.
Kanske finns det någon ytterligare som vill 
dela med sig av sina barndomsminnen från 
Trehörna med omnejd?

Frågor eller material skickas till:
katarina.borjesson@aut.oem.se
Sista datum för material inför nästa num-
mer är den 14 februari.

Tidning & Hemsida

Nu kan du läsa tidningen och mycket annat 
på vår egen hemsida
www.trehorna.nu. 
Trehörna byalag har nu en egen 
e-post adress: 
trehornabyalag@orion.vokby.se

Nästa Trehörnablad kommer i lådan den
4 mars

Trehörna Byalag vill passa på att önska 
alla en riktigt 

GOD JUL och 
GOTT NYTT ÅR

Händer i Trehörna
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8 december kl 16.00
Dopgudstjänst med 
Ritha Gavelli i Trehörna kyrka

8 december kl 18.00
Lucia i Trehörna kyrka. 
Jerker Sandegård leder andakten.
Därefter är det kaffeservering, 
lotterier och auktion i skolan.

9 december kl. 10.00-13.00
Julpyssel i Lusthuset.
Välkomna hälsar Jessica, Ronica 
och Renate

12 december kl. 18.30-20.00
Smyckesvernisage hos 
Jessica Wahlin på Danskvägen 39.
Försäljning av Jessicas egentill-
verkade smycken.

25 december kl 07.00
Juldagen
Julotta i Trehörna kyrka med Kyrko-
kör 

2008
6 januari kl. 18.00 
Trettondagen, 
Ljusgudstjänst med kyrkokören och 
kyrkoherde Anders Hult.
Efter gudstjänsten serverar kyrko-
kören kaffe med dopp.

8 januari
Innebandy. Start för mixad grupp 
vuxna i Trehörna skola


