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Älgjakt 2011

Vi är på älgjakt på våra marker på Lysings 
häradsallmänning, den 12 oktober.
Ända sedan starten 1988 börjar vi jaga för-
sta onsdagen efter den allmänna premiären 
som alltid är den andra måndagen i oktober.
Det är sol från en molnfri himmel och ett 
par plusgrader, efter en natt med flera mi-
nusgrader.
Tyvärr kommer det att bli en mycket frisk 
västlig vind, enligt SMHI. Vi är sex skyt-
tar och jag själv, som skall försöka skjuta 
någon älg. Jag själv får inte skjuta efter en 
stroke som jag hade förra månaden. Det var 
en s.k. tia, som inte lämnade några större 
spår efter sig.
Vi börjar på Krisseby, där Gert Linder går 
med gråhunden Ritza i koppel.
De har kontakt med flera älgar, men tyvärr 
går de ur marken åt fel håll. Vinden gör att 
det är svårt att få älgarna dit man vill.
Nästa område går Gerts son Nilas med Rit-
za i koppel och då har både min son Mat-
tias, Fredrik Sjöholm och jag en ko med 
kalv i pass. 

Kalv är bara tillåten om kon har två kalvar 
med sig. Efter den 18 november är alla kal-
var tillåtna.
Nu kom min fru Elsie med ärtsoppa och 
Gerts fru Ylva med kaffe och chokladbol-
lar.
 

Nästa område släpps Ritza lös, men hon tar 
upp en älg utanför vårt område och det blir 
inget av detta drev.
Vi lyckas få tag i hunden och Nilas går nu 
med henne i koppel nära Aspvägen. Nilas 
ser då en älgtjur, men vi får tyvärr bara 
skjuta hondjur.
Dagen avslutas nu.
Torsdagen startar med samma väder och 
Gert går med Ritza lös. Upptaget kommer 
tidigt, men det drar tyvärr iväg ut ur våra 
marker. Gert fortsätter utan hund.
En kviga kommer till Mattias, men det är 
några träd som förhindrar skott.
Därefter går Nilas utan hund och då lyckas 
Gert få en kviga i pass som han skjuter.
Det var en kviga på 2.5 år.

Bengt Landers låter oss här följa med på 
älgjakt....
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Dagen avslutas med att Nilas går utan hund 
och han får då fram två älgar till Mattias, 
som är osäker på om det var ko och kalv 
eller en ko med fjolårskalven. De var utom 
skotthåll ändå.
På lördagen blir nästa jakt.
Nu är det bättre väder tack vare att vinden 
har avtagit betydligt, men nu är det bara två 
man som passar.
Dagen börjar med att Gert släpper Ritza, 
men tyvärr drar hon iväg, men hon kommer 
tillbaka och tar upp en älg i området.
Det är en tjur med sex taggar som passerar 
förbi Gert på mindre än tre metes avstånd.
Hunden försvinner västerut och Gert går vi-
dare ensam. Han lyckas trycka fram en ko 
med en kalv till Nilas och hans son Gustav.
Efter fikapaus går Mattias på spår efter två 
älgar.
Mattias son Assar står hos mig och vi skall 
förhindra att älgarna går ut i sydost.
Mattias lyckas få ut en räv på Gert, men den 
springer för fort. 

Strax efter kommer en kviga som han inte 
får skottillfälle på. 
Efter en ny fikapaus lyckas vi koppla hun-
den och i dagens sista område skall Nilas 
och Gustav gå med hunden i band efter kvi-
gan som Gert sett.
Mattias och Assar ser en ko med en kalv när 
de smyger till sitt pass.
Kvigan som Nilas och Gustav följer snurrar 
runt och är flera gånger nära att gå i pass, 
men hon viker undan.
Nilas ser älgen eller någon annan älg tre 
gånger. Jag hör den och lyckas vända den 
vid ett tillfälle.
Efter nästan två timmars spårande kommer 
kvigan bakifrån till Gert som skjuter den i 
Timmermossen. Det är troligen en älg på 
3,5 år.

Stig Linder kommer sedan med sin 4-hju-
ling och drar ut den till vägen.
Nu återstår bara tre kalvar och jakten avslu-
tas inte förrän den sista februari så då kan-
ske även jag får delta mera aktivt.

Knytte/Mulle
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Knytte/Mulle

Hösten är här och åter har knytte- och mul-
lebarnen varit ute i vår spännande och un-
derbara natur. Några gånger har grupperna 
träffats var för sig och ett par gånger till-
sammans, sammanlagt har 10 barn deltagit. 
I skogen har de använt luppar och tittat på 
insekter som blir så läskigt stora genom 
glaset och andra spännande saker. De har 
byggt kottdjur, lyssnat till Mulles äventyr, 
sjungit sånger, lekt lekar, pratat om vad 
som händer i naturen på hösten samt njutit 
av en god matsäck i det gröna. Mulle hade 
lovat att komma på besök på avslutningen, 
men var tyvärr tvungen att skynda till Stor-
skogen. Han hade dock lämnat ett brev och 
en skatt till alla barnen och vi får hoppas att 
han kan komma i vår när vi ses igen.
Karin Pettersson

Här har Moa, Mira och Alice gjort kott-
djur som sedan får egna hagar.

Karl, Isak och Lukas undersöker precis 
allt under lupp.

Hela Knytte-/Mullegänget samlat.
Karl och Isak njuter av matsäcken som 
alltid är höjdpunkten på varje utflykt.



Allahelgonahelgen – dagar för eftertanke.
Många människor besöker våra kyrkogår-
dar vid denna helg. Att göra vackert och ev. 
tända ljus på anhörigas gravar ger den still-
het vi så väl behöver och många fina min-
nen dyker upp.
På fredagen fanns representanter för sock-
enrådet i kyrkan och bjöd in till kaffe med 
dopp. Gamla vänner återsåg varandra – 
en del efter många år. Samtalen rörde sig 
mycket om gemensamma minnen.
Kl. 18 avrundades dagen med gudstjänst 
och ljuständning för dem som avlidit under 
året och för alla andra vi vill minnas. Kyr-
kokören sjöng, under ledning av Elisabeth 
Ramstrand, både gamla och nya sånger – 
bl.a. av Mozart.

Trehörna Wärdshus firade Alla Helgons dag 
på lördagen. Under temat ”Bara en ros – till 
vänner vi minns” spelade Jerry Adbo piano 
och dragspel. Variationen var stor – allt 
från visor av Olle Adolfsson till brasiliansk 
musik. Lena Ahlstedt var solist  och sjöng 
bl.a. Edit Piaf. Adjektiven är många både 
när det gäller sång och musik; fantastiskt, 
medryckande, suveränt. Vilken stämma, 
fingerfärdighet. Ja, besökarna sparar  inte 
på berömmet! Det gör de inte heller när det 
gäller maten. Pumpasoppa med räkor, ett 
utsökt salladsbord och fågel, äppelpaj med 
vaniljsås  - en 3 rätters middag – underbar, 
delikat och dessutom serverad i vår gamla 
skola. Något att glädja sig åt. Eller som en 
av gästerna sa:
”Kvällen var värd varenda öre. Vi måste hit 
igen!” Bättre betyg går knappast att få!

Birgitta Bäck

Allahelgonahelgen 
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Jag vill skicka ett tack till alla som röjer och 
håller naturen öppen ned mot sjön.
Det är en glädje för alla som promenerar 
vid strandkanten och använder tex ”lilla ba-
det”. Förstår att det är mycket jobb men det 
uppskattas av många. 

Anna Landers

Vackra Trehörna



Våffeldagen som arrangeras av Trehörna 
Rödakorskrets anordnades den 25 septem-
ber. 
I det fina höstvädret gick över 60 personer, 
stora som små, tipspromenad runt spåret. 
Väl tillbaka i Hembygds-gården serverades 
kaffe och våfflor. 
På tipspromenaden kom Ulrika Olofsson 
först, Niklas Olofsson tvåa, Ulf Johansson 
trea och Marie Göransson på fjärde plats. 
Alla hade 11 rätt men i tur och ordning kom 
de närmast att gissa vikten på en påse med 
äpplen som var utslagsfrågan. Vikten på på-
sen var 1720 gram. 
Flera lotterier såldes och alla priser var 
skänkta. Inkomsterna som denna dag blev 
cirka fem tusen kronor som går oavkortat 
till Röda korsets insamling ”Afrikas Horn”. 
Lotta Pettersson
. 
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Våffeldag 2011

Vackra Trehörna

Återvinningsstationen
Återigen är det på plats att skicka en på-
minnelse om att avfall ska sorterar i res-
pektive container på vår återvinnings-
station. För en tid sen hade någon brutit 
upp batterilådan och ställt ner en hink med 
förbrukade glödlampor.......... Det står klart 
och tydligt ”Batterier” utanpå vilket menas 
att det är avsett för gamla batterier och ing-
enting annat!

11 februari är det dags för årets Gourmet-
race!
Boka datum och anmäl er senast den 
9 januari till:
Per Karlsson 070-875 53 49, 0140-340 39
eller Linda Särbring 070-351 14 79

Gourmetrace 2012



Höstfest

Sista lördagen i oktober, samlades  c:a 35 
uppklädda och glada personer  i Lusthuset 
för att festa loss lite i höstmörkret. En helt 
perfekt helg med tanke på att man fick en 
timma extra på natten. Värdar var Monika 
o Henrik samt Elisabeth o Erik. De mötte 
oss, tillsammans med Katarina och Hasse, i 
dörren med välkomstdrinkar och tapas. Se-
dan fick vi ordspråk på vägen, dessa skulle 
leda oss till bordspartnern. Maten som ser-
verades var Salsagryta med ris, grönsaker 
och hembakat knäckebröd. Lite senare ser-
verades kaffe och äppelkaka med vaniljsås. 
Kvällen avslutades med dans till levande 
musik av Trubadur A-L.             
Betyg för kvällen: 
Värdpar glada, trevliga och gästvänliga 10p
Maten helt underbar                               10p 
Umgänget som alltid lika härligt            10p                      
Totalt           30p 
Alltså en helkväll.
Gunni Karlsson
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GLÖM INTE SÖKA STUDIEBIDRAG
Du som är mellan 16-25 år och studerar i 
Sverige eller utomlands och hör hemma i 
Trehörna är välkommen att söka studiebi-
drag från Behms stiftelse. I år betalade vi 
ut 103 000 kr i studiebidrag.
Ansökan ska vara inne senast 15 dec till 
Ödeshögs kommun, blanketter hämtas på 
kommunens hemsida. Något du undrar 
över kan du ringa mig Gunni 34007.

Studiebidrag
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Studiebidrag

Vår årliga utflykt blev Fenomenmagasinget 
och Valla i Linköping. Det var 16 förvän-
tansfulla barn som klev på bussen som 
styrdes av Lilian. I ryggsäckarna fanns det 
goda smörgåsar, frukt och mumsiga kakor.
Fenomenmagasinet ligger i gamla Linkö-
ping och ligger i ett hus indelat i tre vå-
ningar. Här finns det experiment för alla 
åldrar. På översta våningen träffade vi på 
spindlar, ormar och andra häftiga små kryp. 
Barnen uppmanades att tänka på att djuren 
är lite ljudkänsliga och det var härligt att 
se barnen springa tyst och försöka att hålla 
en lagom ljudnivå när kroppen spritter av 
nyfikenhet.

Det fanns ett flygplan med realistiskt ljud 
och där blev det många roliga stunder när 
barnen tog plats vid spakarna och uppma-
nade sina kompisar att ta plats och beställa 
något från flygvärdinnan.
Allt är anpassat för att barnen och här får 
man trycka, klämma och prova på allt som 
finns tillgängligt och deras iver att lära sig 
och utforska är faschinerande.
Experimenten innehöll bla vatten, el, mag-
netism, ljus och lufttryck.
När Kajsa sedan serverat grillad korv med 
bröd vid eldstaden utanför så gick vi i sam-
lad trupp till den stora lekparken i Valla.

Där finns linbanor, gungor, skepp och lite 
djur att titta på.
När dom första dropparna kom var det dags 
att bryta upp och gå till bussen för hemfärd 
till Trehörna, även om barnen var trötta så 
fanns det några med mer spring i benen.

Tack till Behmska Stiftelsen för att ni gör 
det möjligt att åka på våra uppskattade re-
sor.
En stor kram till alla er härliga ungar för 
att ni är så trevliga och mysiga att åka 
med.
Anna, Lina, Sonja, Kajsa, Linda och Karin

Solgläntan och fritids Svalan på utflykt 



Händer i Trehörna

Lördag 10 dec. kl. 18.00
Lucia gudstjänst i Trehörna kyrka
därefter Röda korsets auktion och 
servering i Trehörna Wärdshus

Juldagen 25 dec. kl. 07.00
 Julotta i Trehörna kyrka

Fredagen 6 jan. 2012 kl. 18.00  
Ljusgudstjänst i Trehörna kyrka.
Kyrkokören bjuder på kaffe & dopp

 Måndagen 9 jan.
OBS! Sista anmälningdag till Gour-
metrace.

Tisdagen 17 jan. kl. 19.00
Kvinnokväll i Hembygdsgården

Onsdag 25 jan. kl.  09.30
Gåkaffe
kl.12.30
Sopplunch i Hembygdsgården

Söndag 5 febr. kl. 18.00
Ljusgudstjänst i Hembygdsgården

Lördagen 11 febr.
Gourmetrace i Trehörna. Se info i 
tidningen sid. 9.

Onsdagen 22 febr. kl. 19.00
Årsmöte i Byalaget

Onsdag 29 febr. kl. 12.30
Sopplunch i Hembygdsgården

Nästa Trehörnablad kommer i lådan den
6 mars 2012.
Frågor eller material skickas till:
katarina.borjesson@aut.oem.se
Sista datum för material inför nästa 
nummer är den 15 februari 2012.

Glöm inte att kolla allt nytt som händer på

www.trehorna.nu
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Hela redaktionskommittén vill tacka alla 
som skickat intressanta och roliga bidrag 
till vår tidning under året. Utan er hade vi 
haft svårt att få ihop en tidning till varje 
utgivning.

Vi vill också passa på att önska alla läsare 
en riktigt

Katarina Birgitta Lotta Karin

GOD JUL
&

GOTT NYTT ÅR


