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Ansvarig utgivare: Katarina Börjesson Nr 80. Juni 2012

Påsk i Trehörna

Döm om vår förvåning när vi tittade ut på 
skärtorsdagskvällen och fick se den här!!
Vad hade hänt? Varför var hon ensam? Var-
för väntade inte dom andra? Kanske fick 
hon inte i någon växel.
Ja, vi vet faktiskt inte men ett är i alla fall 
säkert, hon var kvar här hela påsken .
Agneta Harrysson

Uthuset

En liten vädjan...

.. från oss i Mossebo.
Under det senaste året har trafiken ökat 
markant förbi Mossebo och nu när våren är 
på väg och grönskan så sakteliga kommer 
så innebär det väldigt dålig sikt i kurvorna.

Vi är många som går utefter vägen så vi 
vädjar till alla trafikanter som passerar 
Mossebo – håll ner farten och var uppmärk-
sam då vägen har utfarter och är smal, kur-
vig och bitvis skymd av buskar.
Dels har Östgötaleden sin sträckning 

genom byn och speciellt nu på våren så 
är det många skolklasser som går leden 
och sedan finns det många hundägare som 
promenerar på vägen då det inte finns så 
många andra vägar att gå. Dessutom har vi 
några utfarter från gårdarna som är skymda 
bakom häckar och kurvor.
Det har redan hänt en del incidenter – en 
bil fick möte med en lastbil i en kurva sam-
tidigt som det gick en grupp ungdomar på 
vägen, då var det riktigt nära en olycka.
Vi vill inte att det händer någon olycka på 
våra vägar så sakta gärna ner farten med 
tanke på både människor och djur.
Birgitta Wanhainen

Efter 14 roliga år i Bjärsjö får jag nu av ål-
ders- och hälsoskäl ge upp!
Om allt går som planerat kommer jag att 
flytta nästa vår-sommar. I sommar kommer 
jag att ha butiken öppen måndag-onsdag 
15-19, som vanligt går det givetvis också 
att ringa och bestämma någon annan tid, 
har jag bara möjlighet öppnar jag så gärna.
I garaget kommer jag att sälja ut ”hyllvär-
mare”. En del av lagret kommer jag att ta 
med mig, jag hoppas kunna fortsätta sälja 
på antik & samlarmässor även i fortsätt-
ningen, det är ju så roligt!
Jag kommer att göra ett försök att sälja 
fastigheten med rörelsen igång, det vore ju 
för mig det enklaste.........vet ni någon som 
är intresserad? Ge dem gärna mitt telefon-
nummer! 0140-34020.
Nu ser jag fram emot en varm o skön som-
mar med många trevliga besökare!
 Eva Lidman
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Ägg, harar, blommor och tuppar i olika 
former och material mm målades i fina fär-
ger under årets påskpyssel som var den 24 
mars. Uppslutningen var inte riktigt lika 
god som tidigare år, men kreativiteten bland 
barn och vuxna som kom var det inget fel 
på. Efter att ha målat en stund smakade det 
bra med saft eller kaffe samt bulle och kaka 
som Byalaget bjöd på.
Karin Pettersson

Påskpyssel

Lördagen den 25 mars samlades en tapper 
skara för att göra iordning vårt motions-
spår som blivit rejält sargat efter vinterns 
avverkning. Behmska stiftelsen skänkte ca. 
20 m² flis som Byalaget skulle köra ut. För 
detta samlades fyra traktorer med gödsel-
spridare och en traktor för lastning.
Efter väl förrättat verk bjöd Byalaget på 
korv med bröd samt dryck vid ”Mulleplat-
sen. 
Ett stort tack till alla som ställde upp med 
maskiner och eget arbete!
Katarina Börjesson

Motionsspåret Mulle & Knytte

Moa får lite hjälp av mamma Mia

När man pysslat en stund är det gott med 
en fikapaus i soffan
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Knak. –Vad var det? Var det en älg?
Knak.-Hej, Kolikok! Titta där bakom bus-
ken sticker det upp en röd fjäder. Det är 
Mulle säger någon av barnen lite försiktigt.
Nej, det var ingen älg som kom i skogen, 
utan det var Mulle som kom på besök när 
Knytte- och Mullebarnen lekte på ängen. 
Mulle stannade en stund och lekte med oss 
och vi visade honom vår fina lägerplats. 
Innan Mulle var tvungen att skynda vidare 
för att hinna städa i naturen och hjälpa sko-
gens alla djur, fick alla barnen var sin pre-
sent som tack för att de är så duktiga och 
håller rent och fint i Trehörnaskogen.
Under våren finns mycket spännande att 
titta på i naturen. Växter, blommor och blad 
växer så det ”knakar”, djur och insekter 
vaknar till liv igen efter vintern. Att sitta på 
lägerplatsen och äta matsäck till fågelsång-
en efter att ha lekt lekar och lärt om naturen 
är underbart!
Karin Pettersson

Motionsspåret Mulle & Knytte

Årets valborgsmässofirande vid stora bad-
platsen gav traditionsenligt sång av kyr-
kokören, en fin våreld, vårtal och fyrver-
keri.  
Brasan brann riktigt fint. Allsång tillsam-
mans med kören var även i år på program-
met. Det var ”Vintern rasat ut”, ”Alla fåglar 
kommit ren” och ” Nu grönskar det” som 
alla sjöng tillsammans.  Vår Wärdshusäga-
re Peter Frejhagen höll vårtalet och tillsam-
mans med honom hälsade vi våren välkom-
men med hurrarop.  
I år var det fint väder på valborgsmässoaf-
ton och det var kanske just det som gjorde 
att det kom mycket folk, cirka 120 perso-
ner, vilket är betydligt fler än förra året.
Nytt för i år var att Trehörna Wärdshus höll 
öppet innan och efter firandet vid stora ba-
det. Det kom även en hel del folk dit. Trev-
ligt med en ny träffpunkt för oss Trehörna-
bor och även för alla andra som kommer på 
besök hit.  
Lotta Pettersson

Valborgsmässoafton

Vårtalare Peter Frejhagen



4

Nostalgi....

Bilar, motorer och liknande tekniska attiral-
jer har jag aldrig förstått mig på. Det gör jag 
inte nu heller. Men att se en man i sina bästa 
år stå och smeka den blanka lacken med ett 
stort leende på sina läppar - ja, då förstår 
jag att det finns mycket kärlek mellan män 
och motorer.

Som jag skrev i höstas har Anders Karlsson 
lagt ner enormt mycket arbete på att res-
taurera en Volvo Amazon, 64 års modell. 
Det riktigt blänker om både lack och krom. 
Nästan, nästan allt är originaldelar, ja till 
och med gummimattorna på golvet.

En liten blank grej under motorhuven ( vet 
inte vad det är) glittrar i solskenet och An-
ders säger: Original, har putsat lite på den. 
Hur många timmar det innebär förtäljs inte.

Thomas Allard, njuter denna soliga söndag 
när han för första gången får se, lyssna till, 
känna på och sitta i sin f.d. Amazon. För 
några år sedan tänkte han skrota bilen men 
” i grevens tid” fick Anders ta över ansva-
ret för den. Idag kan Thomas och Anders 
tillsammans gå igenom alla tjusiga detaljer.
”Hur ser framtiden ut för Amazonen”, und-
rar jag.”Vet inte riktigt - kanske säljer jag 
den” får jag till svar. Genast ser jag hur det 
glittrar till i Thomas ögon.”Om du ska göra 
det - hör av dig till mig” säger han. Fram-
tiden får utvisa vem som kommer att glida 
fram i denna lilla pärla!   
Birgitta Bäck 

Årlig städdag...
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Lördagen den 21 april anordnade Byalaget 
en gemensam städdag för att vi tillsammans 
skulle göra fint i vår by. Ett tjugotal perso-
ner hjälptes åt att röja, kratta, fixa och dona 
så att det blev fint i och runt lekplatsen, vid 
stora badet, spåret och Lusthuset. Efter ett 
väl utfört arbete bjöd Byalaget på korv med 
bröd.
Karin Pettersson

Årlig städdag...



Evy är uppväxt i ett hus på gården Anders-
torp som ligger underbart vackert vid sjö-
kanten på motsatt sida av Trehörnasjön från 
byn sett. Efter cirka 40 år har hon återigen, 
men nu tillsammans med sin man Tell, bli-
vit bofast i Anderstorp.

När Evy föddes på 50-talet bodde farför-
äldrarna på övervåningen och Evys familj 
(mamma, pappa och storebror Ivan) på 
bottenvåningen i huset som inte är särskilt 
stort.
Ivan finns fortfarande kvar på gården och 
driver lantbruket där. Evy gick sex år i Tre-
hörna skola och sedan gick hon realskola 
tre år i Tranås. Några år senare flyttade hon 
till Linköping där hon utbildade sig till 
barnskötare. Hennes första arbete med barn 
var på ett barnhem i Linköping. Evy har se-
dan jobbat på olika förskolor och har även 
vidareutbildat sig till förskollärare. När hon 
nu bor i Trehörna har hon lite smått börjat 
vikariera på förskolan i Trehörna. 
Även om hon under största delen av sitt 
vuxna liv har bott i Linköpingstrakten så 
har huset i Anderstorp alltid varit ett ställe 
att återkomma till. Evy och Tell har ägt hu-
set i många år och Evys mor Margit bodde 
kvar i huset tills för 7 år sedan då hon flyt-
tade till annat boende i Ödeshög. 

Tankarna på att flytta hit permanent har all-
tid funnits men avgörandet kom när de prö-
vade på att bo och arbeta i Umeå i 3 år. Då 
kände de att det blev för långt hem till nära, 
kära och sitt hus i Anderstorp. I februari i år 
gick så flyttlasset. Det blev en annorlunda 
flytt då de kom med ett helt bohag till sitt 
redan möblerade hus. Evys mor som nu 
fyllt 90 år, blev mycket glad över att de nu 
”flyttat hem”.

De har tre barn tillsammans. Arvid är 24 år 
och bor i Linköping. Frida är 33 år och bor 
i Örebro. Äldsta sonen Gustav, 31 år bor 
i Spanien. Barnen har genom åren också 
tillbringat mycket tid här och även om fa-
miljen flyttade en del under deras uppväxt 
så har alltid Anderstorp funntits som en be-
kant plats att träffas och koppla av på.  
    
Den enda nackdelen med att bo här tycker 
de är att det blir långa bilresor.  Det gör 
att det blir svårare att träffa vänner spon-
tant och kräver mer planering. Resvägen 
till Tells arbete som är i Tranås, Eksjö och 
Nässjö gör också att det blir långa dagar. 
Han försöker åka pendel så mycket det är 
möjligt för att kunna koppla av en stund på 
resan.

Det bästa med att bo här tycker både Tell o 
Evy är att det är lugnt, stillsamt och att de 
får bo mitt i naturen. Båda älskar trädgården 
och naturen runt omkring. Evy tycker ock-
så mycket om djur och fåglar medan Tell 
gärna odlar olika grönsaker i trädgårdslan-
det. Ett annat intresse som följt dem genom 
åren är folkdans. Det var i dansens virvlar i 
Linköping i föreningen Folkungagillet som 
de träffades för cirka 35 år sedan.  Där är 
de ännu aktiva med dans ungefär varannan 
vecka.   

Deras framtidsplaner är att i lugn och ro få 
göra i ordning hus och trädgård som de vill 
ha det. Det känns enklare nu när de bor här, 
än tidigare då de hade annat boende att ta 
hand om och bara kom hit en del vecko-
slut. Några resor till Spanien för att hälsa på 
Gustav får det också ges tid till framöver. 
Lotta Pettersson

Evy - en hemvändare

Efterlysning?



Evy och Tell - i Anderstorp

Händer i Trehörna

Måndag 18 juni    17.00
Slåtter i Hembygdsgården, medtag 
gärna redskap. 

Fredag 22 juni. kl. 15.00
Samling i Hembygdsgården för 
traditionellt midsommarfirande.
Trehörnamästerskap i brännboll.

Lördag 23 juni kl.11.00  
Gudstjänst i kyrkan, 
Kyrkokören medverkar. 
Kalle Bäck berättar något från 
”förr i tiden”. Kaffeservering.

Onsdag 4 juli kl. 19.00    
Sommarmusik. ”Altartavlan i ord 
och ton”. P-Å Wennerberg och  
R  Pettersson sätter ord och musik till 
altartavlan i Trehörna kyrka.

Söndag 26 aug. kl. 11.00     
Högmässa i Trehörna kyrka

Tisdag 11 sept. kl.19.00  
Kvinnokväll, Hembygdsgården.

Onsdag 26 sept. kl. 12.30  
Sopplunch i Lusthuset.

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

En skön solig sommar 
önskar vi alla läsare!

Redaktionskommittén

Vi har sedan c:a 1 månad tillbaka en svart 
långhårig katt som strövar omkring i och 
runt Bjärsjö, mest synlig kvällstid. 
Kanske någon saknar den????
Eva Lidman

Efterlysning?



VÄLKOMNA!

 
 

 
Nu är sommaren här och vi ändrar fokus. Hela våren har vi fokuserat vår 
verksamhet på konferenser men nu under sommaren satsar vi stort på hotell 
och wärdshus. Det betyder att vi kommer marknadsföra vårt hotell och 
vandrarhemsstugor och hålla sommarcaféet öppet.   

Öppettider Restaurang/pub 
Onsdag 17-22 (eller till sista gästen går) 
Torsdag 17-22 (eller till sista gästen går) 
Fredag 13-20 (eller till sista gästen går) 
Lördag 13-20 (eller till sista gästen går)
Söndag 11-17 (eller tii sista gästen går) 

 

Du som bor i närheten är extra välkommen och för att visa att vi verkligen 
menar det har vi tagit fram ett kort (La Familia) som ger er 20 % rabatt på 
boende och mat.  
 
På vår strandveranda kommer vi att ha grillkvällar, levande musik och andra 
spännande arrangemang så kom förbi och hämta ditt kort så berättar vi mer 
om vad som kommer hända här hos oss.  
  
 

Trehörna Wärdshus håller öppet i sommar 

Telefon: 0140-144 50 
E-post: bokning@trehornawardshus.se 

Hemsida: www.trehornawardshus.se 

Reservation för ev. abonnering. Övriga tider, ring för bokning! 


