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Ansvarig utgivare: Katarina Börjesson Nr 81. Sept. 2012

Midsommarafton

Midsommarafton och vi väntar på regnet. 
Men ack vad vi bedrog oss detta år - det 
började inte regna förrän vid 21-tiden! 
Alltså hann vi både klä stången, dansa och 
nyttja vårt lilla ”nöjesfält” med fiskdamm, 
chokladhjul m.m.
Sen decennier tillbaka ansvarar Ecke Ryd-
berg för dragspelsmusiken och hustrun 
Elvy får oss att både sjunga och dansa ring-
lekar. Till sin hjälp har hon Kicki Svenberg.
Eftersom vädergudarna stod på vår sida 
var det ovanligt många deltagare, ca 250. 
Många stannade kvar efter dansens slut och 
njöt av en ovanligt fin midsommar!
Birgitta Bäck
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Midsommardagen

Trehörna kyrkokör

Midsommardagen i Trehörna kyrka inled-
des med gudstjänst under ledning av Rolf 
Lindqvist. Dagens rubrik var skapelsen och 
vi fick lyssna till texter ur både Gamla- och 
Nya testamentet, Rolf predikade om da-
gens stress och uppmanade oss att lyssna 
till Jesus och ta oss tid att vila. Allt blan-
dades med sång, kören sjöng fyra sånger 
och Ida Granqvist sjöng, Visa vid vindens 
ängar. Allt under ledning av Petter Nyberg 
på piano. Efter gudstjänsten hälsade Gös-
ta Klasson Kalle Bäck välkommen fram. 
Kalle delade för tjugonde gången med sig 
av en berättelse från Trehörna. Förra året 
tog han med oss 200 år tillbaka i tiden till 
torpet Smällen, Anna-Stina och Jonas och 
deras barn. Vi fick då veta vad man åt i Tre-
hörna för 200 år sedan. I år pratade Kalle 
om drycken, vad man drack och inte drack 
på torpet Smällen och varför. Kalle avslu-
tade sin berättelse med några budskap. För 
det första så har barnuppfostarn och barn-
omsorg gått mycket framåt på 200 år, för 
det andra har vi mycket mer kunskap om 
hygien och vatten och för det tredje att det 
råder politisk valfrihet i vad vi dricker, men 
oavsett vatten eller brännvin – drick inte 
mer än ni tål!
Karin Pettersson

Ida Granqvist

Kalle Bäck tackas med blomma av Gösta 
Klasson



3

På en fin sensommardag i början av augusti 
avgjordes årets metartävling.
12 stycken fiskare hade anammat inbjudan 
där tre av deltagarna var barn. Bäst lycka-
des Åke Öberg och hans fru Anita med åtta 
fiskar var.
Åke Karlsson hade lite osis  och fick ”bara” 
sju stycken. Lars Danielsson, Fiskevårds-
förenings ordförande lyckades fånga fem.
Bäst av barnen lyckades Lukas Pettersson 
med två fiskar. Efter tävlingen var det sed-
vanlig grillning med tillbehör.
Ställ upp nästa gång och försök att sätta 
Trehörnas fiskekung  Åke Öberg med fru 
på plats.
Från vänster i bild syns Lukas Pettersson 
med  två fångade fiskar, Nanna Wigren en 
fisk fångad samt till höger Alice Pettersson, 
överst i bild Anita Öberg, Åke Öberg, Lars 
Danielsson samt Åke Karlsson.

Lite information angående kräftfisket. 
Provfiske har utförts av Trehörna Fiske-
vårdsföreing.Totalt fångades 107 kräftor 
mest i område ett  och två,
16 burar var agnade och 27 kräftor var un-
der 10 cm
Christer Johansson

Årets metartävling Museet

En helg i juli var Hembygdsgården öppen 
för kaffeservering och visning av museet.
Ett 20-tal personer guidades av Gösta 
Klasson, som berättade att museet är ett 
gammalt sädesmagasin från gården Pu-
keryd här i Trehörna. Redan när Trehörna 
församling bildades1643 skänkte drottning 
Kristina kronogården Pukeryd till präst-
gård. Men efter bara några år insåg man 
att prästen bodde alldeles för långt bort 
från kyrkan. Ribbing på säteriet skänkte då 
mark och ”nya” prästgården uppfördes.
Kaffe med gott bröd serverades och det 
blev mycket prat och skratt kring borden.
Birgitta Bäck
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Trehörna badplats

Celebert besök? Javisst! Här på badplatsen 
lunchar de som under semestertid tar hand 
om alla våra sopor.
Lasse Ågren är vikarierande chaufför från 
Linköping och känner inte till våra trakter 
så väl. Till sin hjälp har han därför en ”le-
vande gps”, Jan Karlsson, anställd i kom-
munen sen 12 år tillbaka.
”Hur sköter vi våra sopor då” undrar jag. 
”Riktigt bra” svarar de unisont. ”Snyggt 
t.o.m. på återvinningen! Men (det finns ju 
ofta ett men) får vi önska något så vore det 
att ni spolade ur tunnorna ibland. De luktar 
inget vidare!”
Kära Trehörnabor! Det här måste vi ta tag i. 
Fram med vattenslangen och spola ur - det 
tar inte många minuter!

Denna dag finns också långväga besök - 
Elvira och Thomas Sabbath kommer från 
Berlin. Det är deras 25:e semester i Norge 
och Sverige, en vecka i varje land. Men i 
Trehörna är de för första gången och det 
är också den första solskensdagen för årets 
semester. Hur hamnar man härute i ödemar-
ken, då? 

Jo, de läser kartor noga och letar efter bad-
platser utmed småvägar. 
Omdöme om vårt bad: Mycket vackert och 
välskött. Lugnt och skönt!

Nere vid stranden träffar jag många ”hem-
vändare”. 
Jessika och Per åker gärna hit med barnen 
Alexander, Saga, Elsa och Idun. Pappa Per 
är uppvuxen i Trehörna.
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Årlig städdag...

Likaså gör Annika med sönerna Emanuel, 
Natanael och Amadeus samt systern Su-
sanne med Michelle och Amanda. Mormor 
Ann-Christine måste följa med för nu 
ska det visas nya färdigheter sen förra 
gången! Annika och Susanne är också upp-
vuxna här. 

Gemensamt för dem alla är att här på Tre-
hörnabadet är det så härligt, lugnt och 
skönt, mindre med folk än i t.ex. Hätte, var-
mare i vattnet och mycket lätt att ha uppsikt 
över sina barn!  
Pratade också med Nellie och Linnea, båda 
7 år, från Tranås resp. Gränna. De var fullt 
eniga om vad som är bäst: bryggan - som 
går runt, då vet man var det är säkert att 
bada.

Många, många fler var på badet denna fina 
dag, Albert, Alva och Hillevi för att nämna 
några. Dock syntes inte Hillevi så mycket- 
hon var mest under vattenytan!
Birgitta Bäck



Sommar och äntligen var det dags för fot-
bollsskola för våra pojkar och flickor på 
idrottsplatsen i Trehörna. Vi var ett antal 
förvånade föräldrar som vid första trä-
ningen stod och såg förändringen sedan 
förra året. Helt plötsligt var alla med på 
hela uppvärmningen, väntar på sin tur att 
skjuta mål och visst börjar vi även ana en 
liten känsla av att spela bollen till varandra 
och kämpa tillsammans. Vi fick även se den 
första fotbollsskadan med Nannas tand som 
flög ut (den var ganska lös redan innan). Vi 
fick dock lova att tandfe´n skulle hitta tan-
den, även om den låg i gräset på fotbolls-
planen. Den mest uppskattade övningen 
verkar dock vara ”buset” när alla barnen 
står i en halvcirkel runt mål och skjuter bol-
len samtidigt på Niklas som agerar målvakt 
och som lyckas se lika överraskad ut varje 
gång.

Med en fotbollstokig son är det inte mycket 
som inte kretsar kring fotboll och jag kan 
inte låta blir att ta med några härliga kom-
mentarer. 

- Men mamma jag kan inte ha på mig en 
tröja över matchtröjan, då ser man ju inte 
vilket lag jag är med i.
- Mamma idag gjorde Lukas mål och jag 
blev inte ledsen, vi gjorde high five och 
hoppade sådär som dom gör på TV.
- Alla kan vara med och spela och det går 
bra att göra det i vanliga springeskor som 
man springer med på grusvägarna.

Härligt att få uppleva alla glada barn och vi 
ser redan fram emot nästa års fotbollsskola.
Linda Särbring

Trehörna fotbollsskola



Händer i Trehörna

Tisdag 11 sept. kl. 19.00
Kvinnokväll hos Solvig Ahlm, Las-
sarp (OBS! platsen)
Därefter varannan vecka i Hem-
bygdsgården

Onsdag 19 sept. kl. 09.30
Gåkaffe, Hembygdsgården
Därefter varannan vecka,samling 
vid Hembygdsgården

Onsdag 26 sept. kl. 12.30
Sopplunch i Lusthuset

Lördagen 20 okt. kl. 19.00
Höstfest i Lusthuset

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

Övrig kyrklig verksamhet se församlings-
bladet som kommer sista veckan i sept.

Onsdag 31 okt. kl. 12.30
Sopplunch i Lusthuset

Onsdag 28 nov. kl.12.30
Sopplunch i Lusthuset




