
Trehörnabladet

1

Knytte/Mulle....

Ansvarig utgivare: Katarina Börjesson Nr 72. Juni 2010

Nu är våren här och återigen samlas 
knytte- och mullebarnen på söndagar för 
att vara tillsammans ute i skogen. De träf-
fas fem gånger på hösten och fem gånger 
på våren. I skogen läser de sagor om Mulle 
och Kråke och deras äventyr. De tittar på 
växter, djur och spillning, fi kar, sjunger 
sånger, lär sig ramsor och leker lekar. Ib-
land kommer Mulle och hälsar på när han 
har vägarna förbi Trehörna, det är alltid 
lika uppskattat när han kommer på besök.

Karin Pettersson

Höjdpunkten är alltid när matsäcken 
plockas fram.....

Gökotta

Kristi Himmelsfärdshelg förknippas med 
fågelskådning och gökotta. En liten, men 
naggande god skara  vandrade även i år - 
trots att regnet hängde i luften. Fåglarna 
lät inte vänta på sig. 22 arter hördes - dock 
inte göken. Men den har redan hörts tidi-
gare samma vecka!  Morgonen avslutades 
med otta där Anders Hult, kyrkoherde och 
Kyrkokören  tjänstgjorde. 

Birgitta Bäck

Undrar om myrorna vaknat?
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Påskpyssel

Den 27 mars anordnade Byalaget genom 
Ronica och Renate det årliga påskpysslet 
i Lusthuset. Liksom vid julpysslet kom 
många för att måla, klistra, fi ka, prata och 
ha en trevlig stund tillsammans. Det var 
ett trettiotal personer ifrån 2 år och uppåt 
som målade tuppar, hönor, ägg, fjärilar med 
mera. En del saker var bara att måla medan 
andra krävde mer pyssel och arbete, det 
fanns något för alla.

Karin Pettersson

Valborg i Trehörna

Alice får lite hjälp av mamma Karin.

Bröderna Olofsson och bröderna Wallin i 
pysslartagen..

Valborg är en underbar tid då vi får hälsa vå-
ren välkommen, då allt det underbara ligger 
framför oss. Fast i år verkar våren ha tve-
kat, men ändå anar vi att den är på väg och 
det är fullt tillräckligt. När jag står och tittar 
in i elden slår det mig hur många gånger jag 
har gjort det tidigare. Trehörna förändras 
men valborgsmässofi randet ser ungefär ut 
som jag minns det som barn. Bullens varm-
korv, den skönsjungande kyrkokören, vår-
tal och till slut en hejdundrande avslutning 
med raketer. Jag avbröts plötsligt i mitt 
eget spånande av att byalagets ordförande 
Katarina Börjesson hälsade alla välkomna 
och framförallt välkomnade årets vårtalare 
Börje Lindholm. Han talade om våren och 
dess fåglar som hör med den. Hur vissa har 
ett läte som låter lidande och sentimentalt 
men ändå på ett positivt sätt för då vet man 
att våren är i antågande. Börje talade också 
om Trehörna byalag som har arbetat med 
ett leaderprojekt för att säkra en framtid 
med vår skola . Med det hårda arbete som 
lades ner har vi nu fått se resultatet, skolan 
har blivit såld. Den som har köpt skolan 
önskar att driva konferenser, ett café m.m. 
där fi nns det ingen brist på idéer. Köparen 
hade en önskan att Trehörnas förskola skul-
le vara kvar i de lokaler de befi nner sig i 
nu. Allt för att den gamla skolan skulle vara 
levande året om, eftersom den nye ägaren 
bor i utlandet halva året. Som avslutning på 
talet ledde Börje allsång på melodin ”Nu 
grönskar det i dalens famn” som J.S. Bach 
har skrivit musiken och Evelyn Lindström 
texten till. Jag tycker att det var en jättebra 
avslutning på ett vårtal och att vi alla går på 
en vandringsfärd i vårens glada tid. Så sist 
men inte minst vandra på och njut av våren 
och den stundande sommaren.

Kicki Svenberg



3

Styrelsen rapporterar

Vårelden som Kalle och Birgitta Bäck 
troget drar ihop varje år.

Trehörna lyrkokör övar alltid in vårsånger 
inför vårt Valborgsmässofi rande

Årets vårtalare var Börje Lindholm

I februari hölls årsmöte. Hans Börjesson 
avgick som sekreterare efter en massa år. 
Ny på den posten blev Monica Blomqvist 
med hjälp av Birgitta Bäck. Ny ledamot i 
styrelsen blev Lars Danielsson.

Alexander och Victor Wallin har åtagit sig 
att återigen sköta gräsytor och annat på 
badplatsen lekparken och fotbollsplanen.
Detta är vi glada för, då vi vet att de gör ett 
bra jobb.

Vi har tagit upp frågan om att färdigställa 
en utegrill vid Lusthuset som varit inritad 
sen Lusthuset byggdes. Platsen är förbe-
redd på altanen. Som det ser ut just nu så 
verkar det bli alldeles för dyrt men vi fort-
sätter att undersöka detta. Om vi inte fär-
digställer grillen kommer vi att lägga trä-
trall på den tänkta ytan.

Försäljning av de nya tomterna går lång-
samt. Det senaste beskedet från kommu-
nen var att det skulle läggas ut på anbud 
om att bygga väg till området. Efter detta 
ska dessa behandlas och entreprenör ska 
väljas.......

Det ser äntligen ut som att ekonomin sta-
biliseras efter vårt Leaderprojekt i höstas. 
Vi har väntat på pengar från Länsstyrelsen 
sen oktober förra året men nu är de på väg.

Vi hälsar ny ägare till skolan varmt väl-
kommen till Trehörna. Framför allt känns 
det bra då hans idéer om verksamhet i sko-
lan överensstämmer exakt med vad vi kom 
fram till i vår förstudie.
Välkommen Peter Frejhagen.

Katarina Börjesson
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Trehörna skola blir Trehörna Wärdshus

Ett skolhus till salu…
Ja, det har vi hört länge här i 
Trehörna.”Uppvärmningskostnaden är för 
hög, kommunen vill inte äga byggnader, 
hyran för skol- respektive förskole-
verksamhet är för stor” osv, osv. Men vem 
ska då förbarma sig över detta hus, det har 
ju ändå charm och en vidunderlig utsikt 
över Trehörnasjön?

Jo, undret har skett! Nu har Peter Frejha-
gen köpt och fl yttat in. Stockholmskillen 
har hittat ut till ”bushen”. Peter är 36 år och 
större delen av sin uppväxttid har han levt i 
Stockholms innerstad. Dock har han 
östgötskt påbrå. Hans mamma är från Lin-
köping och mormor bor fortfarande där. 
Hon har dessutom varit i Trehörna skola vid 
ett fl ertal tillfällen.

Peter gick barnskötarlinjen på gymnasiet 
och därefter har han tagit 300 poäng under 
sina universitetsstudier i bland annat 
socialpedagogik, statsvetenskap och genus-
vetenskap.
Studierna har blandats med praktiskt arbe-
te. Bland annat har han varit fackligt aktiv 
inom kommunal och där varit 
ungdoms- och arbetslöshetsansvarig.

Sedan var det riksdagens tur. Där tjänst-
gjorde Peter som politisk sekreterare och 
handläggare under många år. Hans uppgift 
var t.ex. att introducera de socialdemokra-
tiska riksdagsmännen i deras nya uppgifter.

2007 var det återigen dags för en ny arbets-
uppgift. Peter fi ck bygga upp en helt ny 
tjänst som ekonomiansvarig  i föreningen 
RFSL. Men p.g.a. sjukdom och andra pri-
vata orsaker avslutade han arbetet efter ett 
år. Så småningom återgick han till det poli-
tiska valarbetet i Stockholm.

Att Peter har många järn i elden förstår Ni 
säkert redan, och nu 2010 satsar han på 
Trehörna!
Idéerna  är  många för både skolhuset och 
honom själv. Det nystartade företaget heter
Trehörna Värdshus AB och i framtiden 
hoppas Peter på sommarcafé, hotell-/
restaurangverksamhet,värdshus m.m. 
Vad är då det högsta önskemålet just nu? 
Jo, att förskolan får fi nnas kvar under skol-
taket!  

Birgitta Bäck       

Peter Frejhagen framför sitt förvärv.
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Datakurs

Stort intresse för datakurser 

Om Du tror att du är för gammal för att lära 
dig att hantera en dator så är jag benägen att 
tro att du har fel. I Trehörna kan vi nu se allt 
ifrån medelålders till 80-åringar som lär sig 
att hantera en dator. 
Det pågår nu fyra datakurser med fem del-
tagare i varje grupp. 
När jag smyger in vid ett kurstillfälle i 
Lusthuset så lyser verkligen fl itens lampa. 
Carina Wallin som är kursledare lotsar del-
tagarna genom begrepp från datorns värld; 
”dubbelklicka”, ”musen” och ”mappen”.  
Deltagarna är mycket engagerade och fl i-
tiga. 

De kurser som nu pågår är två nybörjar-
grupper och två fortsättningsgrupper. 
Deltagarna får lära sig grunder i dator-
användning men kan även välja lite fritt 
vad de vill arbeta med under handledning 
av Carina. Det kan vara allt ifrån att maila, 
söka information på nätet, fotohantering el-
ler göra en webbsida.

Hasse Sandberg som är initiativtagare till 
datakurserna är mycket nöjd över det stora 
intresset. Datakurserna drivs i studieför-
bundet ABF:s regi och Hasse uttrycker 
också att det säkert är möjligt att starta nya 
grupper om det fi nns fl era som vill vara 
med till hösten.
  
Lotta Pettersson

Ledare Carina Wallin instruerar fr.v. Eli-
sabeth, Agneta, Hans, Birgitta och Kajsa.

Här ser vi en av fyra grupper instrueras av 
Carina Wallin

Victor Wallin rycker in som assisterande 
ledare om det behövs.
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Vårstädning

Den 24 april var det vårstädningsdags i 
Trehörna. Efter dagar med regn och snö 
sken äntligen solen, vinden var isande kall, 
men solens strålar värmde skönt. Ett 30-
tal personer hjälptes åt att städa och göra 
fi nt i vår by. Fyra ställen prioriterades: 
lekplatsen, stora badet, Lusthuset och 
spåret. Under förmiddagen hjälptes vi åt 
att kratta löv, röja sly, laga bryggor, fi xa 
sandlådan, plocka skräp m.m. Klockan 
12 var det återsamling vid Lusthuset där 
byalaget bjöd på korv med bröd och dricka.

Karin Pettersson

Renate och Agneta krattar och gör sand-
stranden fi n vid badplatsen.

Lasse, Lotta och Tommy gör fi nt i 
lekparken.

Kerstin, Christina och Lilian plockar skräp 
som kommit fram under snön.

Några ur arbetsstyrkan samlade för att 
avnjuta en välförtjänt korv efter avslutat 
arbete.
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Kurtan....

Garageförsäljning av miljövänliga
rengöringsprodukter för hem o bil
Svensktillverkat, utan mellanhänder direkt 
från fabrik.

Öppet första Söndagen varje månad 
Datum 6/6, 4/7, 1/8, 5/10. 
Kl. 18.00-20.00. 
Vi bjuder på fi ka.
 
Hans Sandberg 
Kemi-Teknik 
Danskvägen 25 Trehörna 
573 99 Tranås
Tele. 0140-34036, mobil 070-5139817 
Mail: hans.sandberg@hotmail.com

Till salu....

Sen 1998 har Kurt Pettersson varit kyrko-
vaktmästare, både inre och yttre. Men åren 
går, så ock för Kurt som 1 maj gick i pen-
sion. En mer välskött kyrkogård än Trehör-
nas får man leta efter. Kurt är bra på både 
grovjobb och fi nlir. Gräsmattor ska klippas 
och kantas, gångar krattas, planteringar gö-
ras o.s.v. Men det jag uppskattar mest är 
fi nliret. Kurt småplockar där han går fram 
- grus på gräsmattan petas ner på grusgång-
en, nerblåsta grenar/kvistar plockas upp, 
vissna blommar försvinner - han ser det där 
som förgyller helheten!!!

Birgitta Bäck

Nycklar upphittade

Två nycklar är upphittade på badplatsen.
Förmodligen har de legat sen i höstas.
Återfås mot beskrivning.

Katarina Börjesson tel. 070-566 40 06



Händer i Trehörna

Onsdagen 2 juni kl. 09.00
Avslut på gåkaffe. Medtag matsäck.

Tisdag 6 juni kl. 18.00
Samling vid Hembygdsgården för 
Friluftsfrämjandets vandring ca. 
2-2,5 timmar.

Måndag 21 juni
Slåtter vid Hembygdsgården. 

Midsommarafton kl. 15.00
Vi klär o dansar kring midsom-
marstången vid Hembygdsgården. 
Lekstationer, fi skdamm m.m.
Ta med kaffekorg.
ca 17.00 Trehörnamästerskap i 
Brännboll på fotbollsplanen.

Midsommardagen kl. 11.00
Gudstjänst. Kören medverkar. Kaffe-
servering. Kalle Bäck är tillbaka med 
ett Trehörnaöde.
Hembygsdmuséet öppet 
kl. 12.00-14.00

Lördag-Söndag 17-18 juli
Hembygdsmuséet öppet 
kl. 14.00-16-00

Fredag 6 augusti kl. 17.00-24.00
Kräftfi skepremiär. Familjekväll med 
håvfi ske.

Tisdag 31 augusti kl. 19.00
Start för kvonnokvällar i Hembygds-
gården.

Tidning & Hemsida

Ni har väl sett vår nya hemsida?
Gå in på:

www.trehorna.nu. 

Där hittar ni all information om vad 
som händer i och runt Trehörna.

Sidan uppdateras med täta intervaller.

Trehörna byalag har en egen e-postadress: 
trehornabyalag@orion.vokby.se

Vi behöver hjälp med material för att hålla 
vår tidning vid liv. Har du nån historia från 
förr, en upplevelse i vardagen, stor som 
liten eller nåt annat du vill dela med dig så 
tar vi gärna med det i vår tidning. Finns det 
sen nån relevant bild så är det ännu bättre. 
Vi har ibland funderat på om vi ska annon-
sera saker som vi vill sälja, har du något 
sånt så är detta ett utmärkt forum.

Nästa Trehörnablad kommer i lådan den
8 september 2010.
Frågor eller material skickas till:
katarina.borjesson@aut.oem.se
Sista datum för material inför nästa num-
mer är den 19 augusti.


