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Vårens värsta storm som drabbade oss i 
Trehörna orsakade en rejäl rotvälta i 
kärret  mitt i Trehörna.

Katarina Börjesson

Gökotta

Sen ”urminnes tider” gör Gösta Klasson en 
naturvandring på Kristi Himmelsfärdsdag. 
Det är inget för sjusovare, för starttiden 
är 6.30. Men en tapper skara på 13 perso-
ner begav sig iväg i år. Att lyssna på fåglar 
innebär, att promenadtakten är låg. När 
Gösta säger: ”Där borta, till höger…..hör 
nu…..det är en gärdsmyg –vår näst minsta 
fågel” (minst är kungsfågeln) eller ”titta en 
trädpiplärka, nu flyger den och strax dalar 
den som en papperssvala”, ja, då står vi 
alldeles stilla och håller nästan andan.   
Vädrets makter hade bestämt, att det just 
denna morgon skulle regna för första 
gången på flera veckor. När regnet faller 
tar många fåglar skydd och då sparar de 
också på sin sång. Därför var det endast ett 
20-tal, som vi kunde se/höra denna mor-
gon. Annars finns det 350 arter i Sverige. 
Tranan var den största och flest till antalet 
var trastarna. Där fanns koltrast, taltrast, 
björktrast och rödvingetrast. Taltrasten 
förstår att vi människor har svårt att känna 
igen fågelläten. Därför upprepar den sitt 
läte 3-4 gånger i sträck Bra! Men sen 
krånglar den till det och har många olika 
läten istället. Andakten, som började kl. 
8.00 var pga regnet i Lusthuset. Altartav-
lan bestod av Trehörnasjön, Lustholmen 
med vitsippor och kanadagäss.
Anders Hult höll andakten och Kyrkokö-
ren, under ledning av Elisabeth
Ramstrand, sjöng vårliga favoritsånger.

Birgitta Bäck 

Bengan poserar jämter den enorma rot-
vältan som uppskattades till minst 4x5 m.
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Bordtennis

BORDTENNISEN har under våren pågått 
vid 8 tillfällen med många trevliga träffar 
på söndagar. Vi avser att återkomma i höst. 
Kom gärna med förslag om speltider,så 
vi kan träna upp oss, för att ge Boet en 
match.
Hans Sandberg 0140/340 36

....från en nyinflyttad.
Hur ska man kunna utveckla Östgötaleden 
med dess härliga natur? Kanske en även-
tyrs - och upplevnadsstig, där det händer 
saker under tiden man går. Kontroller där 
man måste lösa problem eller få uppleva
saker. Man går i lag, t.ex. fam-./arbets-/ 
eller idrottslag. Kanske en övernattning
i sporthallen, i vandrarhemsform, för 
långväga gäster.

Allsångskvällar vid Lusthuset, några 
tillfällen under sommaren, med 
lokala förmågor skulle säkert locka 
många från när och fjärran. Den 
härliga naturen vid sjön passar ju utmärkt.

Hans Sandberg

Tankar.....

Det talas om att det är svårt att få ut barn 
och ungdomar i friska luften och att det är 
tv och dator som lockar dem att sitta inne. 
När man dag efter dag ser bröderna Wallin 
ute hela året runt så är de bevis på att det 
inte gäller alla. 

Bröderna Wallin

Alexander 14 år och Victor 13 år i augusti 
är aktiva i fotbollslag i Sommens AIF och 
innebandy i Boets IK. Förutom läxor så är 
det sport som gäller på fritiden. Är de inte 
på träning med sina lag så är de ute och 
sportar i byn. Vintertid åker de skidor och 
så fort snön försvunnit så kommer cykel, 
fotboll och inlines fram. Just denna dag 
har de inlines, hjälm, klubbor och boll. 
De spelar inlineshockey bredvid fotbolls-
-planen mitt i byn och de lånar byalagets 
mål som är ämnat för ishockey. När jag 
kommer för att ta kort på dem är de i full 
gång och alldeles svettiga. Jag berättar att 
jag vill ha en bild till Trehörnabladet. 
Victor har sitt favoritlags tröja på sig, 
Frölunda Indians och Alexander berättar 
att han håller på Modo. 

Lotta Pettersson

Alexander och Victor Wallin som vi är 
vana att se dem i Trehörna........
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Här fortsätter berättelsen om Augustajo-
han från förra numret av tidningen.....

Västergår-
den hade, 
efter vad  
Farman 
Svensson 
berättade, 
inte skötts 
bra under 

den tid han kunde överblicka, det vill säga 
hela första delen av 1900-talet och en bit 
in i förrförra seklet. 
Det berättades i min barndom om att Au-
gustajohans kor om våren var så utmärg-
lade att de fick släpas ut i gröngräset, där 
de för övrigt var helt förblindade eftersom 
ladugården var av den gamla typen som 
endast hade mycket små gluggar som föns-
ter. Tidigare hade de tre hästar och sex, sju 
kor på gården, berättade mamma.
Till slut hade Johan bara en ko kvar, ett 
beklagansvärt kreatur som bodde ensam i 
den låga och mörka ladugården och var i 
bedrövligt skick på våren. Det  talades en 
hel del om detta i bygden, men på den ti-
den (ännu tidigt 50-tal) hade man inte den 
känsla för djurs välbefinnande, som i dag 
utan tvekan skulle ha lett till ingripande av 
hälsovårdsnämnd samt nödslakt.
Gården hade gammal skog och det fanns 
också små steniga åkrar, men tydligen var 
syskonen inte vidare företagsamma. På 
råoljemotorns tid hade de tagit ner skog för 
att bygga en ny ladugård, men det sågade 
virket blev kvar ute i skogen där det låg 
och ruttnade ännu när jag var barn.
Stugan var av den gamla typen, timrad 
med storstuga och kök med öppen härd. 
Det fanns även en järnspis, som installerats 
långt efter att stugan byggdes. Augustajo-

Trehörna för länge sen han hade förstås elektricitet indragen och 
därmed kokplatta, men vatten hämtade 
han i en källa där det bodde en fet padda 
som höll rent. Jag vet att vi tycket det var 
mycket otäckt att dricka kaffe hos Augus-
tajohan just på grund av detta, men vattnet 
var säkert mycket bra.
Mitt minne av fåtaliga kafferep hos Augus-
tiajohan var att det luktade ganska konstigt 
i hans hus och att det var fullt av märkliga 
föremål. Kakor och bröd var givetvis köpta 
på någon av hans färder till Gränna eller 
Ödeshög, men aptiten blev någon nedsatt 
genom vissheten av att Johan plockat i 
godsakerna med sina smutsiga händer. 
Som barn fann jag det särskilt lustigt att 
han hade ett lysrör i storstugan medan det 
var kolsvart i köket. Lysrör var ju något 
man då endast hade i köket, men Johan var 
inte som andra.
Storstugans väggar var fyllda med olika 
föremål, bland annat ett fotografi på den 
fridlysta enen som jag har för mej var 17 
meter hög och Johans stolthet. Det fanns 
gamla svaveltändstickor, mystiska verktyg 
och prydnadssaker i brons. Jag minns att 
det fanns en stor väggklocka helt gjord av 
trä, även mekaniken.
”De e gammalt”, sa Augustajohan, om 
man frågade. Förklarade gjorde han inte 
ofta och som syssling Margareta Holgers-
son i Hålan antyder hade Augustajohan lite 
livlig fantasi ibland. Som framgår av en av 
tidningsartiklarna var Johan särskilt stolt 
över en gammal nattvardskalk han sa sig 
ha köpt av en antikvitetshandlare, som inte 
bättre begrep än sålde den som om det var 
ett vanligt bruksföremål av ringa värde. 
Johan ville därmed göra gällande att han 
gjort en fin affär.
Meta har läst och funderat:
- Nattvardskalken undrar jag över. 1600-
tal har jag hört den skulle vara, men jag är 
inte säker.



Johan påstod ju att han köpt den, men i 
Kalle Bäcks redogörelse i Historiska histo-
rier om prästsonen Per, som söp bort hela 
sin rikedom och med tiden kom att bli i ett 
torp nära Hålan, sas det att han bytte sin 
sista värdefulla ägodel - en nattvardskalk 
- mot brännvin hos en bonde i Hålan. Aha! 
tänkte jag, där har vi förklaringen till att 
den fanns i gården, säger Meta. 
Vi nödgas nog dra slutsatsen att kalken 
fanns på gården sedan mitten av 1850 
talet. Bemälde Per Lindgren dog 1854.  
Ibland om somrarna spelade Augustajohan 
dragspel så att det hördes till Solbacka, 
mitt föräldrahem. Det hände att han fick 
dambesök, några yngre kvinnor som 
kom på cykel. Då kom dragspelet fram. 
Johan sa ibland att han kunde höra hur 
det knäppte i ”Pöttagrinna” vid Hägna, ett 
tecken på att det var damer på väg. Johan 
hade en Magdeburgare samt ett modernare 
knappdragspel och spelade så vitt jag vet 
riktigt bra, gamla polskor och sånt.  
Bodde gjorde han på övervåningen, dit 
ingen släpptes. Om det var kallt i den 
oisolerade timmerstugan, som värmdes 
med brasor?
Nej, det tyckte inte Augustajohan, när nå-
gon frågade. Han berättade att han hade en 
fårskinnsfäll att krypa ner under. Vad jag 
vet ordnade Johan själv med ved och mat 
så länge  han levde. Han var mager och 
senig. Det var nog inget ätande i onödan.
Meta i Hålan vet lite mera och berättar så 
här:
-Det sista året han levde skötte Simon och 
Gottfrid (Margaretas morbröder) både 
vedhuggning, inbärning och senare också 
eldning åt honom allteftersom han blev 
svagare. Varje dag bar de också dit både 
middag och kaffekorg som morsan (Inge-
borg Svensson) gjorde  iordning. Jag tror 
inte han åt mycket utöver det hon såg till 
att han fick i sig, berättar Meta.  
När Augustajohan skulle med bussen 

åt Ösjö (Ödeshög) eller Gränna och det 
skulle han minst en gång i veckan för att 
”köpa gammalt”, så gick han över hagen 
mot Solbacka. En dag i veckan tog han 
bussen till Tranås. Han var ingen stugsit-
tare, Augustajohan. Till Gränna for han 
med förkärlek och tittade på exempelvis 
Foungs bronsgjuteri.  
Augustajohan hade en folkilsken tupp som 
gjorde att vi barn aktade oss för att gå i 
närheten av hans hus. Tuppen gol ilsket 
och lär ha gått till anfall med sporrarna om 
det kom okända.
Det gick många historier om Augustajohan 
och hans syskon.
Mina äldre bröder berättade, att de bakom 
ett av uthusen i Västergården hittat en bak-
plåt med en uppbränd katt. På den tiden 
öppnade man om kvällen ugnsluckan för 
att få ut värmen och katten torde ha hoppat 
in, när spisen svalnat till lagom värme. 
På morgonen smällde Augustajohan igen 
luckan och tände i spisen. Att det låg en 
katt därinne var det ingen som hörde eller 
märkte.
Augustajohan hade många underliga ut-
tryck, exempelvis ”fickeribattelykta” för 
ficklampa, som han mer än väl behövde 
för att ta sig över skogen och hem.  
Johan hade ett sätt att tala som var lite 
hastigt och ”tjöttrigt”. Han gav för övrigt 
alltid intryck av att ha rätt bråttom. Om 
kritiserad för att alltför livfull framställ-
ning av något han sett, kunde han utbrista: 
”Jag fantifaseninteserar”; en kompott av 
fantisera, negation och kraftuttryck. 
Till utseendet minns jag Augustajohan som 
en rätt lång och ganska mager gubbe, vig 
och rörlig, men jag var liten pojk då och 
minns fel. Det vet syssling Meta....

forts. nästa nr.
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Holavedens LRF 

Varför En LRF: avdelning i skogsbygden?
I Ödeshögs kommun finns både skogsbygd 
och slättbygd. Lantbruken har inte samma 
inriktning och förutsättningar. I Holaveden 
är företagens inriktning mestadels skog 
och djurhållning - ger öppna landskap och 
naturvård. Lantbrukarna på slätten har mer 
inriktning på odling, grisproduktion och 
höns. Båda ger Klimatsmart Mat.
För att bättre tillvara ta våra intressen och 
kunna ha en bredare verksamhet som pas-
sar skogsbygdens medlemmar beslutade 
Trehörna och St Åby- Ödeshögs LRF-
avdelningar att gå samman och bilda Hola-
vedens LRF:avdelning. En naturlig frivil-
lig gräns mellan de två avdelningar som nu 
finns i Ödeshögs kommun blev E4:an.

Det första större arrangemang i den nya 
avdelningen blir en teaterföreställning på 
Rönnerstads Loge den 31 juli kl 20.00
Då visas Friteaterns föreställning Hässja. 
Alla hjärtligt välkomna både medlemmar 
och icke medlemmar.
                     
Styrelsen genom Anette Sunnanstad och 
Ingela Ingeström
          
Plastinsamling i Boet på Hagavallens 
grusplan.
22 juni kl. 12,00- 16,00
23 juni kl   8,00- 12,00
                   
Tag chansen att lämna din jordbruksplast 
på nära håll. Tänk på miljön. Den ska sor-
teras med  näten för sig och vara ren från 
rester. Du behöver inte vara LRF-medlem 
för att lämna plast, frågor besvaras av 
Magnus i Bro tel. 0144-23026
eller Anette i Månsabola 0144-23023
 Väl mött  Holavedens LRF

Film i Trehörna

Vad är det som lockar över 30 personer 
från Trehörna, Boet och Ödeshög till Lust-
huset en vanlig onsdagskväll? 
Jo, det var Hasse Rydberg från Boet som 
visade film.
Det var den kända teaterpjäsen ”Ruskaby 
skola” som för några år sedan spelades upp 
på biografen i Ödeshög. Den dokumente-
rades som film och nu kunde vi få del av 
den även här i Trehörna. 
Med i pjäsen var kända skådespelare så-
som Elvy Rydberg agerande lärarinna och 
Erik Rydberg som agerade nämndeman. 
Övriga skådespelare kom från Boet med 
omnejd.
Lärarinnan visade på denna skolårets sista 
dag vad eleverna lärt sig under det gångna 
året. Det var blandade kunskaper hos 
eleverna och några av dem var inte lätta att 
hålla ordning på då de var riktigt busiga. 
Det slutade så illa att alla äggen som frö-
ken fått som gåvor av föräldrar till barnen 
gick i kras då två av pojkarna brottades.
Efter filmen var det fika som Byalaget i 
Trehörna ordnat. 
Vi tackar Hasse för initiativet och hoppas 
på fler träffar där vi kan ha gemensamma 
intressen över bygdegränserna.

Lotta Pettersson
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Städdag i Trehörna

....hade vi lördagen den 26 april. Vi var ett 
25-tal personer som hjälptes åt att röja sly, 
renovera lekparken, plocka skräp, skura 
skyltar m.m. m.m. Tyvärr hann vi inte 
rensa upp vår badplats i samma utsträck-
ning som förra året men väldigt mycket 
blev gjort. ETT STORT TACK TILL 
ALLA SOM STÄLLDE UPP!

Katarina Börjesson

Solen strålade från en klarblå himmel och 
en ljummen vind svepte förbi- det var i 
alla fall det vi hade hoppats på när det åter-
igen var Knytte- och Mullepremiär. Men 
istället var det mulet och halvblåsigt.

Vi slöt som vanligt upp vid Hembygdsgår-
den i Trehörna och snart kryllade det av 
ivriga Knytte- och Mullebarn som var redo 
att undersöka skogen och dessa mysterier. 
Mullegruppen fortsatte mot Mulleplatsen 
medan Knyttebarnen stannade kvar vid 
Hembygdsgården.
 

Naturens skafferi
När Mullegruppen nådde Mulleplats 
startade vi med leken ”Namnormen” för 
att repetera gamla namn men även för att 
presentera nytillkomna barn. Men det går 
ju inte att leka lekar hela tiden utan nu när 
det är vår måste man passa på att ta del 
av allt det som naturen har att erbjuda. 
Just för denna dag undersökte vi björken 
och dess sav. Det var allt fascinerande när 
björksaven började rinna ur björken som 
blod ur ett sår och det var omöjligt att inte 
vilja smaka på saven. 

Höjdpunkten
Bland det viktigaste under hela Mullepas-
set är att äta den medhavda matsäcken 
och just denna dag passade vi på att göra 
Mulles egna smaskiga godis. Mer uppskat-
tat godis får man leta efter. Energifyllda 
som vi nu var efter matsäck och godis tog 
vi oss ner ängen nedanför Mulleplatsen 
för att få springa av oss lite. Ja, tiden går 
fort när man har roligt och till slut var 
vi tvungna att dra oss tillbaka till Hem-
bygdsgården. Tyvärr så såg vi inget spår 
av Mulle denna gång men en sak ska man 
veta när det gäller Mulle och det är att han 
aldrig är långt borta…

Emma ”Mullefröken” Ydrefors Rydberg

Helen och Elsa Kärrdahl serverade korv 
till hela arbetsstyrkan vid lunchtid.

En dag i Mulleskogen
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Olycksfallskurs

 
                                      
                                        Trehörnakretsen

Första hjälpen/Hjärt-lungräddning BARN
Den 5 och 12 mars genomfördes  kurs i 
Första hjälpen – Barnolycksfall. Ett 20-tal 
intresserade anmälde sig till de två kvälls-
kurserna. Deltagarna uppskattade kurs-
ledaren Lena Gustafsson från Linköping 
och innehållet i utbildningen och kände sig 
mycket nöjda.
Tyvärr kunde några av de anmälda inte 
komma eller fullfölja kursen i Lusthuset av 
skilda anledningar. 
Detta har medfört att Trehörnakretsen har 
ordnat en ny utbildning i höst. 
Boka därför in onsdagarna den 17 och 24 
september redan nu.
En påminnelse kommer i nästa nummer av 
Trehörnabladet.

Kerstin Stenberg

Lotta Pettersson vårtalade vid Valborgs-
mässofirandet vid Trehörnabadet.

Valborgsmässofirande i Trehörna 2008
Vi lever i en tid där det sker snabba för-
ändringar runt omkring oss och vi kan ib-
land känna att det är svårt att hänga med. 
Då är det skönt att veta att vissa saker är 
sig likt år efter år. En av dem är valborgs-
mässoafton i Trehörna och det känns 
trygg och skönt att allt är sig likt sedan jag 
som barn stod och beundrade majelden i 
Trehörna. Det är samma kyrkokör, elden 
som ståtligt flammar mot den mörka skyn, 
Bullens varmkorv och avslutningsvis 
fyrverkerier. Fast det finns alltid en ny 
överraskning och det är årets vårtalare. I 
år var det Lotta Petterson som fick hälsa 
våren välkommen till vår bygd. Hon 
pratade om vikten av trygghet i vår bygd 
att vi inte behöver bekymra oss för krig 
eller ha mat för dagen och en säng att sova 
i. Om att släkt och vänner är en trygghet 
att de finns nära oss. Hon belyste också 
hur värdefullt det är med goda grannar en 
liten pratstund över staketet eller en god 
kopp kaffe tillsammans. När jag lyssnade 
på Lottas tal slog det mig att allt det hon 
sa tar man ju helt förgivet, men vad viktigt 
det är att stanna upp och faktiskt känna 
en tacksamhet att just jag får ha det så här 
bra. Att vi inte bara fortsätter framåt i en 
hisnande fart i livet och söker efter mer 
upplevelser och materiella saker. Att gläd-
jas åt varandras framgång och lycka utan 
att man själv ska känna sig misslyckad 
och vilja prestera eller spendera mer. Tack 
Lotta för ditt vårtal! Hos mig väckte det 
många tankar framförallt hur bra vi har 
det. Avslutningsvis vill jag bara säga två 
ord på latin Carpe diem som betyder fånga 
dagen men bör snarare tolkas ta vara på 
dagen, njut av dagen .

Kicki Svenberg

Valborg i Trehörna
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Hembygdsmuseum

Äntligen dags att inviga!
Under snart 37 år har en del Trehörnabor 
undrat -”Var har Augusta-Johans hem-
bygdsmuseum tagit vägen”. Men nu är det 
dags! På Midsommardagen 2008 öppnas 
det!

Stig och Sixten vid tillbygget! 

Vad ligger då bakom museets tillblivelse? 
Jo, i mitten av 1900-talet fanns i trakten 
flera människor som var intresserade av 
”gammalt och fornt”. Jag tänker på kyrko-
herdesonen Sten Edström f -07 som betytt 
mycket för kulturen i området. Han hade 
goda kontakter med andra vurmare för 
hembygden. Bland dessa kan nämnas Carl 
Utter i Höganskog och Johan Augustsson 
i Hålan med flera. De hade tankar på att 
lämna sina samlingar till eftervärlden. 
Johan ville redan på 50-talets mitt, att Sten 
Edström skulle hjälpa honom att skriva ett 
testamentsförslag så att samlingarna skulle 
knytas till kyrkan och hembygdsgården. 
Så skedde men Johan blev inte helt nöjd. 
Edström hade nämligen i sitt första förslag 
infogat, att systerdottern skulle få ärva 
morbror Johan till hälften. Men se, det pas-
sade sig inte – ”Di ska inte ha ett fen! Dä 
har ja’ sagt te döm!” 
Det dröjde nu ända till september 1965 

innan Johan Augustsson skrev på sitt tes-
tamente i närvaro av Holger och Ingeborg 
Svensson i Hålan. 
Utdrag av testamentet: Undertecknad för-
ordnar härigenom såsom min yttersta och 
sista vilja, att min kvarlåtenskap – såväl 
fast som lös egendom – efter min död skall 
tillfalla Trehörna församlings hembygds-
gård, således Trehörna församlings kyrka.
Min vilja är, att den del av mitt lösöre, som 
därtill är lämpad, skall bilda grundstomme 
i ett hembygdsmuseum. Övrig kvarlåten-
skap skall under namn av Johan Augusts-
sons donationsfond i första hand användas 
för anskaffning och iordningställande av 
lokaler för ett hembygdsmuseum, och då 
så skett, för vård och underhåll av detta.

Efter det att Johan avled den 27 juni 1967 
överklagade systerdottern testamentet men 
häradsrätten i Mjölby som i en 70-sidig 
dom lämnade klandertalan utan bifall den 
27 maj 1968. Beslutet överklagades då 
till Göta hovrätt, men återkallades den 18 
november 1968, då målet avskrevs.
Trehörna församling erhöll lagfart på Hå-
lans Västergård den 1 oktober 1971. 

Skogen såldes redan den 1 december med-
an husen och en avstyckad tomt behölls. 
Köpeskillingen fonderades för att uppfylla 
donationens ändamål. Samtidigt avstycka-
des en tomt om 2 417 m² med tillhörande 
byggnader som fick beteckning Hålan 
1:10. Husen var i mycket dåligt skick. År 
1979 uthyrdes fastigheten med innebörd 
att hyresgästerna skulle iståndsätta husen 
till en bättre inre standard i utbyte mot en 
relativt låg hyra. År 2005 beslöt hyres-
gästerna av åldersskäl att inte längre hyra 
Hålans Västergård. Sockenrådet tog ett 
enhälligt beslut, att efter värdering av mäk-
lare få veta ett marknadsmässigt pris, att 
sälja till någon bofast i socknen som kunde 
nyttiggöra sig gården. 
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Vi ville inte få en huggsexa, som kanske 
slutade med ännu mer utländskt sommar-
boende i Trehörna. En starkt bidragande 
orsak till försäljning var att vattenkällan de 
senaste åren sinat. Kostnaderna för en ny 
brunn och nödvändiga förbättringar skulle 
ta så stor del av kapitalet att det inte skulle 
gå att färdigställa hembygdsmuseet.
Ny ägare blev familjen på Hålans Söder-
gård, som skall nyttja Västergården i sin 
ridrörelse.
Nu har vi iordningställt två byggnader vid 
hembygdsgården för visning av donerade 
föremål. Bykstugan, som ursprungligen 
stod vid sjön nedanför Klockargården och 
Pukerydsstugan förråds- och spannmåls-
magasinet från det första prästbostället i 
Pukeryd, Trehörna från 1643.
I Bykstugan kommer främst föremål med 
anknytning till jordbruket att återfinnas. På 
bottenvåningen av Pukerydsstugan finns 
hushålls- och bostadsföremål som ”Au-
gusta-Johan” ärvt eller förvärvat. På över-
våningen placeras saker som hänförs till 
textilframställning liksom verktyg främst 
för träbearbetning. På baksidan har ett för-
råd byggts till som innehåller skrymmande 
föremål och fortskaffningsmedel.
Stugorna är inte så stora, så vi har valt ut 
en del representativa föremål som dona-
tionen innehåller. Utställningarna är inte 
slutgiltiga utan förhoppningsvis får vi 
ytterligare bidrag från intresserade givare, 
som kan visas upp.

Förutom donatorn Johan Viktor Augusts-
son, vill jag tacka några eldsjälar för att de 
med sina insatser bidragit till att hem-
bygdsmuseet nu kan öppnas nämligen:

Ann-Marie och Sixten Ahlm, 
Birgit och Kalle Fröjd, 
Erik Gustafsson, 
Mia och Olle Gustafsson, 
Arne Holmqvist, 
Gösta Klasson, 
Berith och Kurt Pettersson, 
Elvy och Eric Rydberg samt 
Kerstin Stenberg. 
Tack även till antikvarie Anita Löfgren Ek 
och föremålsansvarig Eva Lundblad vid 
Länsmuseet i Linköping

För sockenrådet i Trehörna 
Stig Stenberg

Hembygdsgården i Trehörna

Välbehövlig fikapaus efter dammigt jobb
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Slåtter inför Midsommar 2008
Måndag den 16 juni förbereder vi årets 
firande vid Hembygdsgården.
Vi skall slå och klippa gräs, hässja hö, 
förbereda midsommarstången med mera.
Vi börjar kl 17.00 – men du får komma när 
det passar!
Tag med arbetsvilliga kompisar och 
lämpliga arbetsredskap!
Vi bjuder på fika under kvällen!
Sockenrådet 

Föreredelse - midsommaraftons kväll
Torsdagen den 19 juni behövs många 
förenade krafter att resa våra tält och 
möblera med bord och stolar.
Kom till fotbollsplanen vid 18-tiden och 
gör en liten insats!!
På midsommardagens eftermiddag är det 
lämpligt att vi så många som möjligt hjälps 
åt att packa ner tälten och återställa allt 
igen!

Byalaget/Katarina Börjesson

Inför midsommar.... Midsommarafton

Som traditionen är kommer vi att 
ha samma midsommarfirande vid 
Hembygdsgården som vanligt. Vi har dock 
gjort en liten förändring när det gäller 
tiden - så vi börjar klä stången kl. 15.00.
Detta för att alla ska hinna äta lunch i lugn 
och ro denna dag.
Alla som vill och kan får väldigt gärna ta 
med blommor till våra kransar i stången.
Efter firandet i Hembygdsgården så har 
vi Trehörnamästerskap i Brännboll på 
fotbollsplanen också det enligt tradition.
Där vill jag bara skicka en liten vädjan 
- eftersom det är mycket barn som deltar 
så vore en mindre förtäring av alkohol 
att föredra mot vad som blivit praxis 
de senaste åren. Här känns det som att 
vi måste frångå traditionen om ingen 
skärpning sker. Allt för allas säkerhet!
På kvällen är alla som vill och kan 
välkomna till våra tält. Där är knytkalas 
som gäller men Byalaget kommer att 
tillhandahålla grillar.

Katarina Börjesson
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...vid Hembygdsgården
Nu går det lätt att ta med barnvagnar och 
andra kärror från hembygdsgården ut på 
motionsspåret. Peter Rydberg har med 
hjälp av pojkarna Christopher och Tobias 
fyllt grus i den gamla stigen så att det är 
en jämn gångväg upp till skogen. Det är 
många som har önskat sig den förbätt-
ringen. Nu är alltså önskningen uppfylld. 
Tack pojkar!

Stig Stenberg

Barnvänligt....

Tobias och Peter tar en paus på spaden

Innebandy

Varje tisdag under första kvartalet har det 
spelats innebandy från kl. 19.00.
Detta har visat sig vara uppskattat av 
många både unga och gamla av båda 
könen. Deltagarantalet har varierat mellan 
5-6 stycken upp till 10-12.
Blir det samma intresse i höst så kommer 
vi att köra samma koncept då.

Hans Börjesson

Styrelsen rapporterar

Vid senaste årsmötet i Byalaget så avtacka-
des Håkan Rydberg som varit kassör i 14 
år och efterträds på den posten av Mikael 
Svenberg.

Midsommarfirandet får ny tid i år!
Vi samlas kl. 15.00 för att klä stången.

Vägprojektet är som alla vet på gång.
Nu meddelas att Skanska som ska lägga 
beläggningen har blivit försenade och 
kommer att göra detta under augusti 
månad. I och med detta kommer NCC som 
gärvt ner nya vägtrummor att asfaltera de 
urgrävningar som gjorts i vägen.

Projektet med de nya tomterna mal sakta 
framåt. Jag har varit i kontakt med vårt 
kommunalråd Magnus Oscarsson som 
meddelade att man kommer att bereda 
mark och väg under sommar och höst.
Kommunen och arkitektkontoret som ritat 
området kommer att kalla till ett allmänt 
möte i Lusthuset före sommaren för att in-
formera om nuläge och tidsplan framöver.

Katarina Börjesson
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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
2 september

Händer i Trehörna

Måndag 16 juni kl. 17.00
Slåtter och förberedelser vid Hem-
bygdsgården (se sep. artikel).

Torsdag 19 juni kl. 18.00
Förberedelser på fotbollsplanen med 
resning av tält mm. (se sep. artikel)

Midsommarafton 20 juni kl. 15.00
Vi klär och dansar kring midsommar-
stången vid Hembygdsgården

Midsommardagen 21 juni kl. 11.00
Midsommargudstjänst i kyrkan samt 
kåseri av Kalle Bäck.
Kl. 13.00
Invigning av Trehörnas hembygds-
museum med kyrkkaffe.

Onsdag 25 juni kl. 19.00
Sommarmusik i Trehörna kyrka med 
Camerata Mandolino Classico

Lördag 12 juli kl. 16.00
Dopgudstjänst i Trehörna kyrka

Lördag 19 juli kl. 12.00
Dopgudstjänst i Trehörna kyrka

Söndag 27 juli kl. 18.00
Söndagsmässa i Trehörna kyrka.
Ritha Gavelli

Torsdag 31 juli kl. 20.00
Teater på Rönnestad loge 
(se sep. artikel från LRF)

Söndag 24 augusti kl. 18.00
Sommargudstjänst i Trehörna kyrka.
Göta Johansson.

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 augusti.

Den här gången fick vi brottas med ett an-
genämt problem då bidragen var så många 
att vi fick utöka tidningen med 4 sidor.
Vi tror att detta är en engångsföreteelse 
men kommer det mycket bidrag i fortsätt-
ningen så kanske vi kan se fram emot en 
större och bättre tidning.
Tack alla som bidragit denna gång!!
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