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Tipspromenad

Röda Korsets tipspromenad sista söndagen 
i september lockade ett 60-tal personer. 
Kaffe och våfflor serverades i Hembygds-
gården där det också var försäljning av 
lotter. Totalt inbringade aktiviteten 6.500:- 
som oavkortat går till Röda Korsets hjälp-
verksamhet. De som hade flest rätt på tips-
promenaden var Anders Göransson, Mikael 
Ahlm, Anders Karlsson och Alice Petters-
son.
Håkan Rydberg

Ulrika, Ingabritt och Kajsa närmast 
kameran i Hembygdsgården.

Loppis i Trehörna

Lördagen den 10 november var det Loppis 
i Lusthuset. Det var nio loppisbord som var 
fyllda med olika saker som behövde nya 
ägare. Det var prydnadssaker, leksaker, 
ljusstakar, böcker, kläder och mycket an-
nat. Linda som hade anordnat det hela hade 
också våfflor med kaffe och hemkokta ko-
lor till försäljning. Det var en jämn ström 
med besökare från Trehörna men även från 
Tranås med omnejd. En del fyndade och 
många fikade. Ett trevligt initiativ som 
lockade många till Lusthuset i Trehörna. 
Lotta Pettersson

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

önskar
Katarina, Lotta, Karin och Birgitta

Glöm inte vår hemsida:

www.trehorna.nu
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Våren 2011 hittade vi äntligen vårt lilla 
drömtorp. Vi hade letat länge och tittat på 
det ena torpet efter det andra men Klocke- 
fällorna vid Trehörna var precis vad vi sök-
te. Litet, enkelt, fridfullt och gammalt. 
På sommaren bor vi där så mycket det går 
och nu när det blivit kallare far vi dit så ofta 
vi bara kan. Vi bor i vanliga fall i Mjölby så 
vägen är inte lång.
Där finns mycket att göra, ett riktigt livspro-
jekt för oss. De tidigare ägarna hade kanske 
inte helt klart för sig vad som är genuint för 
ett gammal svenskt torp även om de pratade 
mycket om husets själ. Till exempel kämpar 
vi med att få bort den plastfärg huset målats 
i, Schweden rot stod det på de kvarlämnade 
färgburkarna, för att få tillbaka den äkta 
faluröda färgen som finns kvar under. Sen 
ska taket få gammalt lertegel, det ska byg-
gas vid brunnen, den gamla matkällaren vill 
vi gärna renovera och mycket, mycket mer.
Sen ska vi inte glömma trädgården. De un-
derbara pionerna håller på att få sällskap av 
riktiga gamla torpväxter, vildaplarna ym-
pas med äpplen och en riktig gammaldags 
blomsteräng vore inte heller fel.

Drömtorpet - Klockefällorna

Vi har att göra men tar det i lagom takt för 
det viktigaste är ju att vi kommer ifrån var-
dagen när vi är där och att vi tar oss tid att 
njuta av vårt paradis tillsammans.
Klockefällorna är precis vad vi hoppades 
på, vi kommer att tillbringa många här-
liga år där och ser fram mot att lära känna 
Trehörnas omgivningar och invånare ännu 
bättre.
Men det finns ett smolk i bägaren. Varje 
gång vi är på väg dit, ungefär när vi pas-
serar Mossebo knyter det sig i magen och 
tankarna börja fara. Hur ser det ut på tor-
pet? Är allt i ordning? Eller har vi haft ännu 
ett inbrott...
Vi har haft 4 inbrott sedan torpet blev vårt. 
Det senaste natten mellan 21 och 22 okto-
ber i år. Vi har reparerat rutor och lappat 
ihop den uppbrutna dörren så gott det går. 
Aldrig, aldrig lämnar vi något av värde där 
och ändå är det någon som inte kan låta bli 
att ta sig in och stjäla av det lilla som finns, 
nu senast en påse grillkol, ett nytt paket 
toalettpapper och några andra småsaker. 
Kvar står vi med den obehagliga känslan 
av att någon rotar i våra grejor och en dörr 
som inte tål att bli uppbruten en gång till.
Om ni som är våra grannar i Trehörna kan 
ge oss ett förslag hur vi ska slippa detta i 
framtiden, kanske något tips, tar vi gärna 
emot det! Ni som har era promenadvägar 
förbi får gärna gå ett varv runt husen och 
se att allt är som det ska. Är vi på plats 
bjuder vi förstås på en kopp!

Annika Norin (070-519 01 51) och 
Sven Persson (070-732 17 40), Mjölby

Nostalgi....
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Nostalgi....

Jag skickar över några gamla bilder från 
Trehörna. Jag är själv född där, hette då 
Ing-Marie Pettersson. Mina föräldrar hette 
Sixten och Ingrid Pettersson och ligger be-
gravda på kyrkogården. 
Fotbollsbilden är från 1932. Min pappa står 
tvåa från vänster. Han var född 1913 och 
var alltså 19 år på bilden. Kolla klädsel och 
utrustning. Det har hänt en del. Vore kul om 
någon kände igen de andra på bilden.

På slåtterbilden går min mamma och pap-
pa närmast vägen. I mitten av bilden, med 
vitt huckle går min mormor Elin Föjd och 
längst ut till vänster på bilden går min mor-
far Oskar Fröjd, Boviken. ”Hackeslåttern” 
tror jag är i Boviken eller Säteriet.
Syföreningsbilden kan vara tagen i Kolhult. 
Där Lilly Pettersson bodde, som står upp på 
bilden. Hon var gift med min farbror Gott-
frid Pettersson. 

Sittande från höger. Svea Stark, ?, Lydia 
Johansson, Min mamma Ingrid Pettersson, 
?, ?, ?, Signe Pettersson, min faster, ?, Elsa 
Johansson min faster.
Jag tycker att de här bilderna är intressanta 
tidsdokument från en svunnen tid. Kul om 
någon känner igen ytterligare personer på 
bilderna.
Ing-Marie (Mia) Persson Fröjd
Mobil 0703823808

Våra grönområden

Byalaget ansvarar för skötseln av bad-plat-
sen, lekplatsen, motionsspåret och Lust-
huset. Arbetet har Christer Thörnström ut-
fört med stor noggrannhet. Jag har varit 
runt på alla platserna vid flera tillfällen 
under säsongen och det har alltid varit 
välskött! //Birgitta Bäck
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Nattkampen

FAKTA NATTKAMPEN:
Lagtävling i form av ett spår på natten 
som arrangeras av Svenska Kyrkans Unga 
varje år i slutet av september.
Samarrangemang mellan södra Sveriges 
fem distrikt; GÖTEBORG, LINKÖPING, 
LUND, SKARA och VÄXJÖ.
Spåret består av ett antal kontroller. Fasta 
stationer år från år; BIBELKUNSKAP, 
SJUKVÅRD, FRILUFTSLIV.
Arrangemanget härstammar från ANS-
GARSFÖRBUNDET som redan på 70-ta-
let hade liknande tillställningar.
Arrangemanget samlar ca. 400 ungdomar 
från hela södra Sverige. 
Svenska Kyrkans Unga på äventyr i 
Munkaskog
I Trehörna finns det idag en liten ungdoms-
grupp inom Svenska Kyrkans Unga. Vissa 
av oss gillar att åka på läger och andra 
äventyr. Så sista helgen i september åkte 
vi på Nattkampen som i år arrangerades 
i Munkaskog; en lägergård strax utanför 
Habo.
Vi deltog i ett lag tillsammans med Svens-
ka Kyrkans Unga i Alvastra. Så vi döpte 
oss till ”The Ödeshögs”. Alla tillhörde vi 
ju Ödeshögs församling...
Årets tema var ”Ett ljus i mörkret”. Och 
vilket ljus i mörkret vi var! Vi vann hela 
tävlingen och tog med oss vandringspriset 
hem! En vackert designad ljuslykta av 
gammeldags modell som enligt tillverka-
ren finns med i en scen av filmen Arn...
Men framför allt fick vi ett minne för 
livet. Vi gjorde minnesvärda insatser i 
Bibel-, Sjukvård- och Friluftskunskap och 
hade överlägsen koordination i samarbets-
övningarna. Detta gav oss den samman-
lagt högsta poängen av alla 56 deltagande 
lag!
Thomas Klasson / Svenska Kyrkans Unga 
i Trehörna

Ödeshögs kommun satsar på miljövänlig 
belysning. Under hösten har samtliga gat-
lyktor ersatts av LED-lampor. Per Leffler 
och Janrik Alander från Ljusmontage i 
Jämtland AB arbetade här i Trehörna.

Ny gatubelysning

Rally i Trehörna

Nytt på Solgläntan
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Ny gatubelysning

Lördagen den 27 oktober hördes det myck-
et motorljud i och runt omkring Trehörna. 
Det var rallytävlingen Marknadsnatta som 
pågick. Det är en rallytävling som gick som 
final i Svenska Rallycupen och även räknas 
som DM för östgötska åkare. En transport-
sträcka gick genom byn och en special-
sträcka startade på vägen nedanför Trehör-
na Säteri. Den tidiga första vintern hade 
precis haft sitt fäste och det var lite snö i 
dikeskanterna. Publikvänligt väder som var 
klart och kyligt med en sol som värmde.  
Lotta Pettersson 

Rally i Trehörna

Nytt på Solgläntan

På Solgläntans förskola jobbar vi nu i pro-
jekt. Vi startade i återvinning/kompostering 
och har för tillfället hamnat i vatten/luft. I 
vår verksamhet är det barnens intresse och 
nyfikenhet som bestämmer vad vi gör med 
tiden på förskolan.
I vår läroplan står det bl a. ”Förskolan ska 

Veckan innan var de i Haparanda. Är det 
speciellt miljövänligt, undrade jag, med 
dessa långa resor? Det är naturligtvis upp-
handlat och Jämtlandsföretaget vann, men 
man kan inte låta bli att tänka tanken i alla 
fall. //Birgitta Bäck

sträva efter att varje barn utvecklar sin ny-
fikenhet och sin lust samt förmåga att leka 
och lära.” (Lpfö98)
Några barntankar:
I sandlådan fanns det flera byttor som det 
samlats regnvatten i som var så smutsigt . 
Vart tar kiss och bajs vägen när man spolat? 
Dricker vi toavatten? Många funderingar 
som behövde svar. Alla tankar resulterade 
i att barnen och vi pedagoger tillverkade ett 
reningsverk.

”Experiment reningsverk”
Vi jobbade med det här i flera dagar och 
gjorde många försök innan vi kom fram till 
att efter att vattnet runnit igenom krukan 
med sand, grus, jord och vitmossa så blev 
smutsvattnet så rent att man kan doppa fing-
ret och smaka!!!! Häftigt det är ju rent!!!
Vi fick veta att vattnet från toaletten rinner i 
rör under marken till ett reningsverk.
Nästa steg i projektet är att vi ska åka in till 
Tranås och få gå in och titta i reningsver-
ket. Det är Nellies pappa Tomas som ska 
guida vilket vi tror  blir mycket uppskattat 
och barnens frågor kommer att vara många!

Från barn och pedagoger på Solgläntan
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Så kan det gå när man släktforskar.Anna 
Källstrand sökte sina rötter och fann Tre-
hörna kyrka. Hur då? Jo, Annas farfars 
morfar hette Carl Johan Fröjd. Han var sol-
dat och sockenbyggmästare. I mars 1861 
beslutades att Carl Johan, mot en ersättning 
på 400 Rdr, skulle reparera samt göra en 
tillbyggnad av dåvarande kyrka. Tre måna-
der senare upptäcktes att väggarna var i all-
deles för dåligt skick för att restaureras. Det 
blev nybyggnation istället och ersättningen 
höjdes till 1000 Rdr. 
Julen 1861 användes den nya kyrkan för 
första gången men den invigdes aldrig. 
Domkapitlet i Linköping godkände inte 
byggnationen. Något tillstånd för nybygge 
hade aldrig sökts från kyrkorådet i försam-
lingen och sådant sågs inte med blida ögon. 
Då, liksom nu, gjorde trehörnaborna som 
de själva ville! Hundra år senare - 1961- 
invigdes äntligen Trehörna kyrka.
Tack vare Carl Johan Fröjds kyrkobygge 
har Annas barnbarn denna sommar (liksom 
2009) döpts här i Trehörna. 

Fyra generationer var på plats: Lille El-
mer med storasyster Beatrice, pappa Mat-
tias, farmor Anna och hennes pappa Elmer 
90 år gammal, uppvuxen i Rök. Tillsam-
mans med resten av släkten hade familjen 
en trevlig dopfest på sitt härliga lantställe 
Bomhult Backen. //Birgitta Bäck

Dop med historia

I oktober var det dags för byalagets höst-
fest som anordnades av Katarina och Linda. 
Drygt trettio Trehörnabor anslöt till årets 
fest. Maten bestod av fläskytterfilé med 
kantarellsås och potatisgratäng till varm-
rätt. Till efterrätt var det vaniljpannacotta 
med bär och after eight. Sånger vid bordet 
ackompanjerades av kvällens underhållare 
Peter och Anders. Efter maten blev det dans 
och killarna som spelade bjöd på en blan-
dad reportoar och gästerna fick även önska 
låtar. Det var först lite dålig fart på dansen 
men när det var dags att avsluta festen vid 
ettiden var dansgolvet fullt och ingen såg ut 
att vilja gå hem. 
Lotta Pettersson

Höstfest Mulle/Strövare
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Höstfest Mulle/Strövare

2 dec. 11.00     
Gudstjänst i kyrkan, 
Kyrkokören medverkar. Servering, 
Sv. kyrkans ungas basar samt drag-
ning på syföreningens lotteri i 
hembygdsgården.
 
8 dec.   10.00 -13.00    
Julpyssel i Lusthuset. Servering

8 dec.   18.00     
Luciafirande i kyrkan. 
Röda Korsets auktion och servering 
på Wärdshuset
 
25 dec.   07.00    
Julotta. 
Kyrkokören medverkar

6 jan.    18.00   
Ljusgudstjänst. 
Kyrkokören bjuder på 
kaffe i Hembygdsgården
 
15 jan.    19.00    
Kvinnokväll i Hembygdsgården
startar. Därefter varannan vecka 
 
23 jan.      9.30   
Gåkaffe i Hembygdsgården.
Därefter varannan vecka t.o.m. 15 maj.
 
30 jan.   12.30   
Sopplunch i Lusthuset.  
 
3 febr.   18.00    
Ljusgudstjänst i Hembygdsgården.
 
27 febr.  12.30    
Sopplunch i Lusthuset

Händer i Trehörna

Under hösten har tio barn från mulle- och 
strövare samlats för att gemensamt gå ut i 
skogen på upptäcktsfärd.
Vi har under hösten följt förändringen i 
vår naturruta, pratat om löv och dess olika 
färger, tittat på svampar, målat teckningar, 
lekt olika lekar såsom ”kolikock är mulle 
hemma” och ”under hökens vingar kom”. 
Barnen har också haft naturen som lekplats 
och många skratt och bus har det blivit.
Sista gången fick alla barn göra varsin få-
gelholk att sätta upp hemma. Barnen snick-
rade de försågade bitarna flitigt och många 
fina holkar växte fram. Det gjordes även 
några extra holkar som barnen fick sätta 
upp runt mulleplatsen. I vår när vi ses ska 
barnen få berätta om det är några fåglar 
som har flyttat in i deras holkar hemma.
Hanna Pettersson




