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Lucia på Solgläntan

Den 13 december bjöds föräldrar, syskon 
och andra släktingar till Solgläntan för 
årets luciafest. Kvällen inleddes med en 
sång av fröknarna, efter det bjöd ett helt 
gäng tomtar, en pepparkaksgubbe, lucior 
och tärna på vacker sång till en julberättelse 
som Anna läste. Personalen tackades av 
barn och föräldrar för terminen som varit 
med en fin blomma. I kylan smakade det 
sedan gott med varm glögg, festis, lussekatt 
och pepparkaka. Sedan var det dags för alla 
barnen att pröva fiskelyckan i fiskdammen.
-Oj! Någon fick en strumpa och någon 
annan fick något annat konstigt, men till 
slut hade alla fått var sin godispåse och var 
nöjda och glada.

Karin Pettersson
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...Göran o Greger Jonsson
som är ett av två brödrapar som arrenderar 
marken på Trehörna Säteri.
De blev utsedda till Östergötlands nötkött-
producenter (kravgodkända) 2011. Det är 
LRF som utser bästa gård i varje län, tyvärr 
blev br. Jonsson inte bäst i landet men att 
vara en av 21 bästa i Sverige är gott nog. 
Göran och Greger driver gården Tjurtorp 
vid Rök. Stambesättningen är 150 kor och 
så har de ca. 100 tjurar som köps in vid 6 
månaders ålder, föds upp och skickas till 
slakt. Totalt har de 150 ha naturliga beten 
där Säteriets marker ingår. De marker dju-
ren betar på måste vara kravgodkända och 
det var Säteriets marker direkt. Vi är stolta 
och glada att ha er och bröderna Karlsson 
till arrendatorer.

För Behms stiftelse/Gunni

Grattis...
...vid ”lilla badet”
Tack vare vinterns bistra kyla så är isen 
bärbar på Trehörnasjön. Mellan bryggan 
och flotten har Mattias, Nicke och Lasse 
skottat en fin plan. Nu kan man ibland 
se många stora och små skrinnare ute på 
isen.  När jag var där var det olika nivåer 
på åkandet. De äldre barnen åkte snabbt 
och lätt medan de yngre höll någon vuxen 
i handen för att inte ramla. Några hade 
med fika med varm choklad och kaffe. Det 
värmer härligt i kylan och släcker även 
törsten efter skridskoåkningen. 
   Vi hoppas att isen får ligga några veckor 
till så att barn och vuxna kan fortsätta med 
skridskoåkning. Jag vill dock påminna 
om isvett; för att det inte ska hända några 
isolyckor är det viktigt med kunskap om 
och respekt för sjöisen. 

Lotta Pettersson

Skridskois

Lukas och Stella vilar fötterna en stund 
och vad smakar bättre än varm choklad 
och bulle ute i friska luften?

Man kan ha kul utanför isen också....

Stilarna på isen var många

Julpyssel
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Mia Karlsvärd

I november var fotograf Mia Karlsvärd på 
Trehörna Wärdshus. Hon delade med sig av 
bilder från bönpallen. Bilder som hon fång-
at i farten på olika resor i Indien och USA.
   Hon visade många fina bilder och som 
Mia själv uttrycker det ” i allt från 30 till 
120 knyck med en slutartid på 1/15 till 
1/1000 har jag fångat ögonblicken från 
bönpallen”.
   Under kvällen var det amerikansk buffe 
och många sjöng sedan Kareoke. 

Lotta Pettersson

Mia visar och pratar kring sina bilder från 
bönpallen.

Mia lottade ut en tavla ur sin utställning 
under kvällen och lycklig vinnare blev 
Hans Börjesson.

Första helgen i december var det åter igen 
dags för årets julpyssel. En trevlig förmid-
dag med kreativitet och skaparanda till jul-
musik i Lusthuset. Porslinstomtar i olika 
storlekar samt pepparkaksgummor, peppar-
kaksgubbar, snögubbar, rådjur, snöflingor 
och hjärtan i trä målades i fina färger. Upp-
slutningen bland barn och vuxna var god 
och Byalaget bjöd som vanligt på fika, vil-
ket var uppskattat av både stora och små.
Karin Pettersson

Julpyssel

En del är upptagna med pyssel....

...andra blev fikasugna....



Här kommer svar på frågor ställda till 
Peter Frejhagen på Trehörna Wärdshus. 

Hur har första tiden med Trehörna 
Wärdshus varit för dig? 
Nu när all byggnation är klart så inser jag 
hur stort projektet var, tack och lov fattade 
jag inte det när vi var mitt i det för då hade 
jag nog blivit rädd. 
Man kan inte riktigt fatta att vi har burit 
in 13,7 ton gips till exempel, satt tusentals 
reglar, dragit ett helt nytt ventilationssys-
tem, vatten och avlopp samt el och brand-
larm. Helt galet har det varit men jag är så 
stolt över resultatet! 
Utöver all konferensverksamhet under hös-
ten så har de egna arrangemangen varit så 
roligt att få genomföra. Först Alla Helgons-
dagsmiddagen, sedan Mia Karlsvärd med 
Karaoke och sist julmiddag med Klezmer-
band. Mer sånt kommer för det gillar jag.

Vad är planerna för 2012? 
Vi har redan ett antal konferenser, bröl-
lop och andra verksamheter bokat men det 
stora nu är skapa informationsmaterial, ut-
omhusskyltning och annat för att göra Tre-
hörna Wärdshus uppmärksammat. Det be-
tyder massor av möten och många timmar 
framför datorn.

Trehörna Wärdshus 
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Advent & Jul i kyrkan
Det ska bli så spännande att få gå från 
byggfasen in i verksamhetsfasen med allt 
vad det innebär.

Är det något mer du vill förmedla till Tre-
hörnabladets läsare?
Tack alla ni som varit här och förgyllt Tre-
hörna Wärdshus första trevande år! Nu går 
vi in i ett nytt och spännande år och jag 
hoppas att vi ses även 2012. 
Glöm inte att gå in på vår hemsida och pre-
numerera på vårt nyhetsbrev så du inte mis-
sar något.
 www.trehornawardshus.se

Visst är det härligt att vi alla Trehörnabor 
har fått ett värdshus i byn.  
Lycka till i Ert fortsatta arbete med Trehör-
na Wärdshus.
Lotta Pettersson

Valborgsmässoafton

Trehörna Byalag kommer att anordna val-
borgsmässofirande vid badplatsen enligt 
tradition måndagen den 30 april, kl. 20.00.
Nytt för i år är att Trehörna Wärdshus håller 
restaurangen öppen under valborg. Vi har 
första sittningen mellan 17.30-19.45 och 
går sedan gemensamt ner till elden. 
Därefter är andra sittningen från 21.00. 
Puben är öppen mellan kl 17.00-01.00.
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Advent & Jul i kyrkan

Och det hände sig vid den tiden då Gus-
tav VI Adolf var konung i Sverige och Carl 
Hamilton var landshövding i Östergötland 
att det utgick ett påbud från lärarkollegiet 
i Trehörna skola att alla barn skulle ljussät-
tas.

Så gick det till när Elvy och hennes två kol-
legor ordnade det första Luciafirandet för 
60 år sedan i Röda korsets regi.  

2011 års firande bjöd, liksom tidigare år, på 
stämningsfull sång och musik och många 
vackra texter lästes av bl.a. Rebecca Ek-
ström. Lucia var Maja Svenberg. Hon sjöng 
tillsammans med tärnorna Christine och 
Emma sången ”Halleluja”. 
Kvällens solist var Ida Granqvist som 
mycket tonsäkert framförde ”Himlen i min 
famn” och ”En stjärna lyser så klar”. 
Kvällen avrundades på Wärdshuset där 

kaffeserveringen inbringade 2500 kr. Trots 
att färre personer än tidigare år följde med 
till auktionen blev slutresultatet 20 520 kr 
(inkl. servering och kollekt). Röda korset 
tackar alla tappra givare och köpare samt 
även Peter Frejhagen som bjöd på kaffet.

I kyrkan har också firats traditionell julotta 
med många besökare. Den inleddes med 
den mäktiga psalmen ”Var hälsad sköna 
morgonstund”. Gudstjänsten leddes av 
Per-Inge Planefors och Kyrkokören med-
verkade. Det gjorde de också med glans på 
Trettondagens kväll där Anders Hult ledde 
ljusgudstjänsten. 

Efteråt bjöds vi alla in till Hembygdsgården 
för kaffe med dopp - 7 hembakade sorter - 
precis som förr i tiden. 
Tack till Kyrkokören som i många decen-
nier bjudit på denna kaffestund.
Birgitta Bäck

Valborgsmässoafton

Lucia Maja Svenberg



Kvinnokväll

Trehörna kyrkliga syförening, Kvinnokväll, 
har åter börjat. En liten men naggande god 
skara kommer till Hembygdsgården var an-
nan tisdagkväll, ojämn vecka kl. 19.00. Vi 
har med eget arbete, fikar och umgås. Un-
der året som gått har vi också upplevt gam-
la skolminnen; att lyssna till högläsning 
från gamla skolböcker. I höstas sålde vi ett 
lotteri som inbringade 4000 kr - alla vinster 
var som vanligt skänkta. Nu har årsmötet 
varit och vi har beslutat skänka pengarna 
enl. följande:
Jerker Sandegårds utlandsverksamhet  
1 500 kr, Östergötlands barn ( vår kommun)  
1 000 kr samt 500 kr vardera till fonderna  
Barndiabetes, Barnreumatiker och Barn-
cancer i Östergötland.
Stort tack till alla som stöttat oss.  
För Kvinnokväll/ Birgitta Bäck
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Gräsklippning m.m.

En vinterdag.....

Då är 2012 års race till ända. Det är lika 
spännande varje gång som det första kuver-
tet dyker upp i brevlådan.
Vilken rätt ska vi bjuda på? I år blev det 
varmrätt för vår del. Nästa gång det dyker 
upp ett brev, så betyder det att man får reda 
på vart man ska gå o äta förrätt. Vi skulle 
till Lotta o Jeppe, där vi också träffade Ann-
Cathrine o Christer. När vi hade avnjutit 
välkomstdrink, förrätt och trevlig samvaro 
var det dags för oss att gå hem o fixa till det 
för våra gäster som blev Maud o Sture och 
Evy o Tell (för oss en ny bekantskap som 
för drygt en vecka sedan flyttade till sitt 
sommarställe i Andersstorp för att bo där 
permanent). Efter mycket skratt o lite vin 
var det dags att öppna kuvertet som berätta-
de att vi skulle gå till Lena o Anders och äta 
dessert och där fanns också Gunilla o Kent. 
De hade för övrigt en alldeles egen butler 
(inte dåligt). Efter gott dricka o god dessert 
var det dags att gå till lusthuset för att stråla 
samman med alla andra som varit med o 
racat. Där avslutades kvällen med kaffe o 
muffins och självklart dans. Vi tycker att 
det här är ett riktigt trevligt sätt att äta gott 
och träffa trevliga människor på. Ni som 
inte har varit med någon gång rekommen-
deras å det varmaste att prova nästa gång.
 Agneta o Jeff

Gourmetrace 2012

Samlade för kvällens första rätt.



Kvinnokväll
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Gräsklippning m.m.

Under sommaren söker Trehörna Byalag 
någon som är intresserad av att sköta bad-
plats, fotbollsplan, lekpark och motions-
spåret. Vi behöver hjälp med i första hand 
gräsklippning men även tillsyn såsom sopa 
bryggor, städa toaletterna och köra med 
trimmer vid behov etc. 
Är du intresserad så hör av dig till Hans 
Börjesson på tel 070-543 40 06 före 20 
mars så får du mer info.

........på Trehörna badplats.
Lördagen den 4 februari samlades famil-
jen Bäck för röjning av badplatsen. Det var 
Kalle och Birgitta med deras dotter Eva
och hennes sambo Erik som stod för ini-
tiativet. Till sin hjälp med motorsåg för att 
fälla träden hade de Gösta Klasson.
Det var en tuff start på morgonen kl. 08.30 
när dom gick ut, termometern visade -21 
grader.    
Det syntes när träden skulle fällas att Gösta 
är en riktig skogshuggare. Inget lämnas åt 
slumpen. Han kollar vind, lutning, storlek 
på träden och sågar ”kil” i rätt storlek för att 
trädet skall falla på rätt sätt.
Vi imponerades av Göstas beräkningar när 
träd nedanför parkeringsplatsen skulle fäl-
las över kanten upp mot parkeringen.
På parkeringsplatsen stod Kalle vakt och 
ned mot sjön stod Birgitta. Vid ett tillfälle 
avbröt Gösta fällningen och vi blev tillsag-
da att förflytta oss med tanke på säkerhets-
avstånd. Skönt med sådana försiktighetsåt-
gärder. När träden fällts sågade Gösta upp 
dem i 30-35 cm långa ämnen.
Det blev många bitar som skulle forslas till 
Bäcks bod, men det kämpades på.
För att få hem veden användes snösläde och 

En vinterdag.....

pulka att transportera veden på. Det blev 
tungt för det lades på så mycket som möj-
ligt varje gång. Det blev mängder med ris 
som drogs till valborgsmässoelden.
Den blev så hög att Kalle blev tvungen att 
gå och hämta stege för att få upp riset på 
höjden. När solen gick ned var de klara och 
kanske lite trötta.
ETT STORT TACK för röjning och ris till 
valborgsmässoeld.
Hans Börjesson

Gösta Klasson med motorsåg

Kalle och Birgitta laddar vår majbrasa



Händer i Trehörna

Onsdag 7 mars kl. 09.30
Gå kaffe - därefter varannan onsdag

Söndag 11 mars kl. 18.00
Önskepsalmer i Hembygdsgården

Tisdag 13 mars kl. 19.00
Kvinnokväll - därefter varannan 
tisdag

Onsdag 28 mars kl. 12.30
Sopplunch i Hembygdsgården

Lördagen 24 mars kl. 10.00-13.00
Påskpyssel i Lusthuset

Fredag 6 april kl. 11.00
Långfredagsgudstjänst i kyrkan

Måndag 9 april kl. 11.00
Påskmässa

Lördagen 21 april kl. 09.00-12.00
Städdag i Trehörna

Onsdag 25 april kl. 12.30 Sopp-
lunch
Sopplunch i Hembygdsgården

Måndag 30 april kl. 20.00
Valborsgmässofirande vid badplaten
Trehörna Wärdshus är öppet fr. 17.00

Torsdag 17 maj kl. 05.30 
Naturvandring. Samling vid Hem-
bygdsgården
kl. 08.00 
Gökotta

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

Glöm inte att kolla allt nytt som händer på

www.trehorna.nu
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Hittade en arkivbild som får illustrera hur 
viktigt det är att vi alla bär reflexer när vi 
är ute och går eller springer på våra vägar, 
gärna även dagtid vid mulet väder!
Katarina Börjesson

Kom ihåg! REFLEX

Jag vill ännu en gång påminna om att vi vill 
gärna ha udda, speciella eller helt vanliga 
historier att skriva om i Trehörnabladet. 
Bidrag emottages tacksamt och kan mailas 
till:
katarina.borjesson@aut.oem.se


