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Svenska kyrkans unga 
på kanothajk

Ansvarig utgivare: Katarina Börjesson Nr 69. September 2009

Alla kanske inte visste att Trehörna 
har en aktiv lokalavdelning inom 
Svenska Kyrkans Unga. Vi ordnar bl. a. 
veckoträffar för ortens barn & ungdomar. 
Vi har en klar friluftsinriktning så det 
händer att vi åker på kanothajk...

Den 26-28 juni var det kanothajk förlagd 
till de båda sjöarna Vagnsjön och Flugebo-
sjön. Vagnsjön är kanske mer känd under 
namnet Klinten eftersom den vackra bad-
stranden vid sjön mellan Tranås och 
Ödeshög brukar kallas så. Där la vi i våra 
kanoter på fredagseftermiddagen för att på 
kvällen bygga upp vårt läger för natten på 
Fårudden som ligger mitt emot sjöns enda 
ö. Valet av plats var perfekt förutom det 
faktum att knotten verkade gilla stället lika 
bra!
På lördagen paddlade vi vidare mot 
Flugebosjön. Passagen mellan Vagnsjön 
och Flugebosjön fi ck vi ta på land, men 
det gick bra med kanotkärror och ett gott 
humör! Väl i Flugebosjön, sugna på nya 
äventyr, tog vi även en tur in i Bäsjön 
genom att dra kanoterna över en väg. Där 
passade vi på att bada även om jag tror 
att badtemperaturen inte vågade sig över 
20-gradersstrecket!
Tillbaka i Flugebosjön hittade vi en 
mycket vacker lägerplats med vacker 
utsikt över sjön och med nästan inga 
knott eller mygg! Men där vi hade ställt 
upp tälten var det varken speciellt plant 
eller mjukt att ligga. Men vi sov gott den 
natten i alla fall! Efter en dags paddlande 
i vackert väder och med en avslutning av 
dagen med att betrakta solen sakta gå ner 
bortom Flugebosjöns strand, så kände vi 
oss väldigt nöjda!

Thomas Klasson, Ordförande 
Svenska Kyrkans Unga i Trehörna

Välbehövlig matpaus där alla hjälps åt

Paddling på spegelblank sjö!!
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Hembygdsmuseet

Under juli månad har Trehörna hembygds-
museum varit öppet för visning vid fyra 
tillfällen. Ortsbor och långväga besökare 
har tagit tillfället i akt att beskåda Augusta-
Johans kvarlåtenskap. Familjerna Ahlm 
och Rydberg har ansvarat för guidning 
samt kaffeservering i Hembygdsgården. 
Många trevliga samtal har dessutom 
kommit till stånd vid dessa möten.
Sista helgen i juli var Weimar Sjöstedt, 
Tranås, på besök. Han är en hängiven 
släktforskare och hade både sin kunskap 
och forskarutrustning med sig. Flera 
tog möjligheten att få veta en del om 
sin släkt. Just denna helg kom familjen 
Gyllenram från Vallentuna på besök. De 
har redan släktforskat och härstammar 
i rakt nedstigande led från Carl Johan 
Gyllenram, som ägde Trehörna säteri i 
några år på 1780- talet. Han var även 
ägare till Sättra gård i Röks socken. Carl 
Johans yngsta dotter, Henrietta, var f.ö.gift 
med den berömde psalmdiktaren Samuel 
Hedborn  (född i Heda). Hedborn var en 
fl itig författare. Flera av hans psalmer 
fi nns fortfarande kvar i vår nuvarande 
psalmbok, däribland adventspsalmen 104 
”Gläd dig, du Kristi brud” från 1812.
Visningsdagarna har varit mycket upp-
skattade och fått god kritik! 

Birgitta Bäck

Lekparken

I våras var representanter från kommunen 
ute för att göra en översyn på vår lekpark. 
Vi fi ck påpekan att räcket på lekställningen 
var för klättervänligt samt att stolparna 
som håller uppe hela ställningen var ruttna, 
m.m.
Från kommunen fi ck vi virke och stolpar 
att byta ut, men arbetet fi ck Byalaget stå 
för. 
Tack vare ett stort bidrag från Behmska 
stiftelsen så kunde vi anlita snickare att 
göra ett nytt räcke runt hela ställningen 
som inte går att klättra på samt gräva ner 
nya stolpar. Vi fi ck även bidrag till ett par 
nya gungdjur.
Med förenade krafter grävdes dessa 
djur ner en kväll i augusti och allt skräp 
rensades undan. Nu har vi en ”ny” fräsch 
lekpark.
STORT TACK till Behmska stiftelsen samt 
ni som grävde och bar skräp.

Katarina Börjesson

Electra (på besök från Stockholm) och 
Alice premiärrider på elefanten och älgen
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Astrid Lindgrens värld

Den 27 maj bar det av mot Vimmerby 
och Astrid Lindgrens Värld. 12 barn och 
personal från Solgläntan tillsammans med 
två föräldrar steg på bussen denna morgon, 
vi var alla förväntansfulla och nyfi kna på 
vad vi skulle uppleva under dagen.
De första vi mötte var Prusiluskan, Kling 
och Klang som var på väg till Pippi för 
att hämta henne till barnhemmet. ”För se 
ensam i Villa Villekulla kan hon ju inte 
bo”!
Under dagen träffade vi också Pippi och 
hennes pappa. Vi tittade på teater hos Pippi 
när Kling och Klang försöker ta med Pippi 
till barnhemmet. Vi var hos Emil och alla 
de andra i Lönneberga och fi ck följa med 
i de dagliga sysslorna på gården. Hampus 
hjälpte glatt Lina att både tvätta och hänga 
tvätten. Han lovade också bort dagisfröken 
Lina till Alfred och den riktiga Lina blev 
inte glad minsann. Barnen hälsade på i 
Bullerbyn, Mattisborgen, hos Madicken 
och Abbe samt hos Nils Karlsson pyssling. 
De åkte också rutschkana och fl otte. Vi 
avslutade dagen med att åka ”tåg” igenom 
Saltkråkans värld. En spännande tur i 
mörker och ljus där Malin läste ur sin 
dagbok och vi kunde se vaxdockor som 
föreställde Farbror Melker, Tjorven och de 
andra på ön.
En fantastisk dag med bra väder och 
snälla barn. På vägen hem var det inte 
många ögon öppna, vi hann inte ens ut 
ur Vimmerby innan de första sov. Tack 
Behmska stiftelsen för bidraget som 
gör det möjligt för Solgläntans barn och 
personal att varje år åka på en utfl ykt.

Karin Pettersson
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Vandringar....

 .. i Trehörnabygden
I friluftsfrämjandets regi anordnade jag tre 
vandringar runt omkring här i Trehörna. 
Vi packade med oss lite matsäck träffades 
vid hembygdsgården och sedan traskade vi 
iväg. Första vandringen bar av mot Bjärsjö 
sedan in på småvägar och mot Mossebo. 
Därifrån följde vi vandringsleden hem. 
Andra vandringen gick vi mot Säteriet, 
förbi Södra Kvarn, sedan genom skogen 
till Stampen vidare genom skogen till 
Blindtarmen och sedan hemåt. Den sista 
vandringen gick vi först förbi Kvarnen, 
Hässlesund, rundade Hallongen och 
avslutade i Lilla Sandkulla innan vi 
gick den gamla vägen hem tillbaka till 
Trehörna. 
Vi delade upp oss i två grupper och 
använde bil en bit för de som ville gå 
lite kortare sträcka och i lugnare tempo. 
Vid ett bestämt ställe träffades vi och 
vilade samt åt vår medhavda matsäck. 
Jag berättade även lite kring djur och 
växter som fi nns runt oss i Trehörna och 
som vi nyss vandrat förbi. Jag berättade 
t.ex. om grävlingen, eken, nyponrosen, 
hasselbusken och hundkex, dels fakta men 
även ett historiskt perspektiv. På den sista 
vandringen hade jag engagerat Gösta och 
Aisy som berättade om gården och lite 
historik runt omkring den. 
När vi vandrade längs vägen och fi kade 
vid vår paus var det härliga samtal och 
diskussioner mellan alla deltagare. Flera 
andra i gruppen tillförde egna minnen och 
historier utifrån platserna som vi vandrade 
förbi eller kunskap om växter och djur som 
vi såg eller pratade om. 
Ett tack till alla som var med och gjorde 

vandringarna så glada, roliga och trevliga. 
Jag hoppas att det är fl er i vår bygd som 
skulle vilja ordna liknande vandringar för 
det var verkligen uppskattat av ung som 
”lite” äldre, deltagarna var allt från 23 år 
till 70+. 
Inte att förglömma så fi ck alla motion på 
köpet….
     
Lotta Pettersson, Friluftsfrämjandet
Trehörna Lokalavdelning

Morgonen började lite kulen och efter en 
”provsittning” önskade de frusna försöks-
kaniner att vi skulle ha friluftsgudstjänsten 
inne i kyrkan. Där samlades ett 60-tal kyr-
kobesökare. Vår kyrkokör under ledning av 
kantor Elisabeth Ramstrand och våra kyrk- 
och gudstjänstvärdar gjorde en gudstjänst 
som var både ljus och stämningsfull med 
vackra sommarsånger och psalmer. 
Efter gudstjänsten berättade Hedda Jans-
son, direktor i Ellen Key institutet mycket 
intressant om Ellen Key i Östergyllen, bl.a. 
hur hon sökte sig till det vackra Strand vid 
Omberg.

Väl till sinnes drog sig besökarna sedan i 
strålande sol och värme upp till Hembygds-
gården. Där hade det dukats fi na kaffebord 
med vita dukar och gott kaffebröd som det 
anstår en midsommardag. Många passade 
också på att i lugn och ro besöka vårt Hem-
bygdsmuseum.

Stig Stenberg

Midsommardagen
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Kräftfi skepremiärMedborgarforum/Rådslag

I Lusthuset i Trehörna onsdagen den 9 
september kl.19:00 
Ödeshögs Centern har som målsättning 
att ”Hela Ödeshög skall leva & utvecklas” 
vi ser en utvecklingspotential i alla olika 
delar av kommunen och vi kommer att 
fortsätta att driva på för utveckling såväl 
på landsbygden som i tätorten. 
Vi kommer därför att satsa på en politik 
där kommunens olika bygder och dess 
innevånare får komma till tals. Problemen 
lokalt ser olika ut och det gör också lös-
ningarna och för att fånga upp Era tankar, 
idéer och frågeställningar kommer vi att 
arrangera ett antal öppna möten som vi 
valt att kalla medborgarforum/rådslag. 
Vi startade i Hästholmen den 5 maj och nu 
står Trehörna på tur, frågor och frågeställ-
ningar saknas säkert inte, skolbyggnaden, 
barnomsorgen, fritidsaktiviteter, kommuni-
kationer, tomterna, vindkraftsfrågor, m.m. 
Vi anser att det är Ni som är experterna 
på Trehörna med omnejd och vi hoppas 
därför att Ni vill vara med och tillsammans 
med oss i Centern diskutera hur Ni vill att 
Trehörna skall utvecklas för framtiden.  
Välkommen till lusthuset önskar Ödeshögs 
Centern.
Fika serveras till självkostnadspris.
Mer info på www.centerpartiet.se/odeshog.
Har Du frågor om vår politik ring Ordf. 
Jonny Ståhl 0144-320 54.

Roger Silfver

Årets kräftfi skepremiär bjöd på fantastiskt 
väder. När jag minns tillbaka på förra året 
så känns det här knappt sant. Förra året 
regnade det mest hela kvällen och alla 
försökte hålla sig någorlunda torra med 
hjälp av regnkläder, paraplyn och partytält. 
I år kunde man sitta i kortbyxor och t-shirt 
långt in på kvällen utan att frysa. 
Vid dessa tillfällen har onekligen vädret 
betydelse för årets fi na vädrer lockade till 
full aktivitet med grillar, hovar, kräftor, 
prat och skratt längs strandkanterna runt 
Trehörnasjön.

    
Lotta Pettersson
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På midsommarafton anordnades sedvanligt 
fi rande vid Hembygdsgården på eftermid-
dagen vilket var välbesökt.
Alla hjälptes åt att klä en fi n midsommar-
stång med ekblad och blommor. Stången 
restes och för musiken stod som vanligt 
Eric Rydberg på dragspel medan Elvy var 
dansledare.
Vi hade en del aktiviteter för både för 
vuxna men främst för barn där de fl esta 
vann priser. I det fi na vädret kunde alla 
avnjuta sina kaffekorgar i gröngräset. Sen 
eftermiddag avgjordes Trehörnamästerska-
pen i brännboll på fotbollsplanen för alla 
som ville vara med.
Tack alla för er medverkan!

Katarina Börjesson

Kyrkoval

Nu är det åter dags för alla som tillhör 
Svenska kyrkan att välja de representanter 
som skall föra vår talan i Ödeshögs för-
samling liksom i Linköpings stift och Kyr-
komötet. Den som är 16 år och medlem i 
Svenska kyrkan samt folkbokförd i Sverige 
den 21 augusti 2009, får rösta i kyrkovalet. 
Så hallå ungdomar – Passa på i år! I Ödes-
högs församling fi nns två listor 
att välja mellan:  Levande kyrka – en borg-
erlig samlingslista. Där fi nns inga kandida-
ter från Trehörna.
POSK lista – Politiskt oberoende med sex 
namn från vår socken. Personrösterna kom-
mer att betyda mer i valet 2009 än de 
gjorde 2005. 
Nu kan man kryssa för tre kandidater. 
Lägg din röst på dem som du tror är bäst 
för vår kyrkas framtid. Du får i början av 
september ditt röstkort som du bör spara 
och använda på valdagen den 20 september, 
i första hand i ditt Röstmottagningsställe, 
som för Trehörnaborna är Trehörna kyrka, 
öppet kl 09.00 – 11.00 och 15.00- 17.00.
Uppgifterna fi nns även på baksidan av ditt 
röstkort, som du måste medföra till kyrkan. 
Du kan även rösta före valdagen, från den 
7 september till den 16 september. 
Då kan du förtidsrösta på pastors- eller 
församlingsexpeditioner i hela landet. Tag 
med ditt röstkort. Det går även att få ett nytt 
röstkort på expeditionen men då måste du 
kunna legitimera dig. Du kan även brev-
rösta eller rösta med bud. Du får uppgifter 
om hur det går till om du ringer Pastorsexp. 
i Ödeshög 0144-156 30.

Stig Stenberg

Midsommarafton

Håkan blåste ballonger....

Alice fi kar med mormor, morfar, farmor 
och Weine m.fl .
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Inbrott

....... i Hembygdsmuseet
I mitten av juli månad upptäcktes att någon 
lyckats bryta sig in i Pukerydsstugan för 
att stjäla några föremål som fanns där. 
Detta trots att en kraftig järnbom har mon-
terats för dörren. Tydligen var en detalj 
felkonstruerad då en bult brast. Detta har 
nu rättats till. Efter inventering saknas 9 
föremål. Bland annat två kannor i koppar 
och mässing. Se bilden.

Dessutom försvann en liten smålandspung 
innehållande kvitton på erlagda kyrkoav-
gifter från 1900-talets början. De kan ju 
inte ha intresse för andra än Trehörnabor 
eller forskare. Den lilla snusdosan som var 
skuren i trä i form av en hund har också 
”fått fötter”. En ”bullig” mjölkkruka i mäs-
sing och två ljusstakar i malm är även de 
borta.
Vi i sockenrådet är både ledsna och cho-
kade över att det kunde vara så enkelt att 
bryta upp den kraftiga låsbommen. 
När vi diskuterade larm fastnade vi för att 
något vaktbolag inte skulle hinna hit utan 

att låsen borde räcka.
Vi vill gärna få tillbaka föremålen, som 
hör hemma i Trehörna och lämnar gärna 
diskret ”hittelön”. 
Kontakta mig på telefon 0140-34004 
hälsar Stig Stenberg.

I början av juli var det tre hus som hade 
nattlig påhälsning. Då stals bl.a cyklar, 
öl och torkvinda. Därför uppmanas alla 
att låsa hus, garage, bilar och cyklar. Vi 
har tidigare varit förskonade från objudna 
gäster men tyvärr har brottsligheten även 
nått Trehörna.
Jag vill samtidigt uppmana alla att vara 
uppmärksamma på om det händer nåt hos 
grannen eller runt omkring som verkar 
mystiskt - tveka inte att lägga er i, det kan 
förhindra ett brott!!

Katarina Börjesson

Frukt till Solgläntan

Nu börjar snart äpplen, plommon, päron 
mm mogna på fruktträden i trädgårdarna. 
Om du/ni har frukt som ni inte tar vara 
på, blir barnen på Solgläntan tacksamma 
om de får den. Hör gärna av er till Anna, 
Anitha, Lina eller Kajsa på telefon 
34134, så kan ni lämna in frukt eller de 
kan komma och plocka tillsammans med 
barnen. Tack på förhand!

Föräldragruppen genom Karin Pettersson



Händer i Trehörna

Onsdag 9 september kl. 19.00
Medborgarforum inför valet 2010 
med Centerpartiet i Lusthuset.

Tisdag 15 september kl. 20.00 
Innebandy start i Trehörna skola.

Söndag 20 september 
kl. 09.00 – 11.00 och 15.00 – 17.00
Kyrkoval 2009 i Trehörna kyrka.

Söndag 20 september kl. 17.00
Gudstjänst i Trehörna kyrka. 
OBS! Tiden! Kyrkkaffe.

Söndag 27 september 
kl. 10.00 - 12.00.
Röda Korsets Våffeldag i Hembygds-
gården. Tipspromenad och lotterier.

Söndag 4 oktober kl. 18.00
Gudstjänst på Mikaelidagen i Tre-
hörna kyrka.

Lördagen 24 oktober kl. 19.00
Höstfest i Lusthuset

Fredag 30 oktober kl. 14.00 - 17.45
”Gravsmyckardag” med öppet hus 
och visning av kyrkans skatter i 
Trehörna kyrka. Hembygdsmuseet 
öppet samt kaffeservering i Hem-
bygdsgården.

Fredag 30 oktober kl. 18.00
Minnesgudstjänst i Trehörna kyrka.

Söndag 15 november kl. 18.00
Taizégudstjänst i Hembygdsgården. 
Kyrkkaffe.

Söndag 29 november kl. 11.00
Adventsgudstjänst. Svenska kyrkans 
ungas avslutning. Kyrkkaffe.

Tidning & Hemsida

Titta på www.trehorna.nu. 
Kom gärna med synpunkter!!!
Trehörna byalag har en egen e-postadress: 
trehornabyalag@orion.vokby.se

Nästa Trehörnablad kommer i lådan den
1 december 2009.
Frågor eller material skickas till:
katarina.borjesson@aut.oem.se
Sista datum för material inför nästa num-
mer är den 12 november.

Höstfest

Boka lördagen 24 oktober för Höstfest 
i Lusthuset. Vi ordnar fest och underhåll-
ning till självkostnadspris. Anmälan och 
mer info kommer senare.
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Hastighetsbegränsning

Innebandy

Innebandyn för vuxna startar igen tisdagen 
15 september kl. 20.00.
Vid frågor ring Lina Johnsson på tel. 0140-
75 51 55

OBS!!!!
Att hastigheten i Trehörna är 50 
och att det är 30 utanför skolan/
förskolan är det många som inte 
sett.
Dagligen passerar det många bilister i 
mycket högre hastighet. 30-begränsningen 
fi nns där av den enkla anledningen 
ATT DET FINNS BARN HÄR.
Anna på Solgläntan


