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I decemberkylan bjöds vi in. Föräldrar, sys-
kon, farmor, morfar, ja alla släktingar som 
kunde och ville. Lucior, tomtar och peppar-
kaksgummor från förskolan Solgläntan och 
fritids Svalan bjöd på sång. Efter det drack 
vi glögg som värmde gott, åt pepparkakor 
och skumtomtar. Sist men inte minst fick 
barnen fiska i fiskdammen. Tack alla bar-
nen för det fina uppträdandet.

Karin Pettersson

Solgläntan / Svalan Julotta
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Julotta

Klockan 07.00 sitter vi bänkade i kyrkan på 
juldagen. Många, många levande ljus, gran, 
krubba och psalm 119 ”Var hälsad sköna 
morgonstund” ger den rätta stämningen för 
en otta. Kyrkoherde Anders Hult predikar 
och Kyrkokören framför bl.a. ”Juletid” och 
som postludium sjunger Sten-Olof Ram-
strand ” O helga natt” till kantor Elisabeths 
ackompanjemang. 

Birgitta Bäck
......är Kyrkokörens dag i Trehörna. Så har 
det varit i många, många år. Under guds-
tjänsten i kyrkan bjuder de på flera förnäm-
liga sånger. Bjuder gör de också vid det 
efterföljande kaffet i hembygdsgården. Där 
är det hembakat som gäller. Är du som jag 
dålig på att baka kakor? Då ska du i fort-
sättningen besöka Trettondagens gudstjänst 
och serveringen efteråt. Det smakar mera! 
Tack Kyrkokören och Elisabeth, musiker, 
för sång, musik och fika! 

Birgitta Bäck

Trettondag jul....
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Grus

Vid återvinningsstationen i Trehörna finns 
en låda med sandningsgrus för bygdens in-
vånare. Där kan Du hämta en hink grus för 
privat bruk. Behöver man en större mängd 
så hänvisar kommunen till de entreprenörer 
som säljer grus.  

Lotta Pettersson

Röda korsets auktionLucia

Den 8 december skred hon in i Trehörna 
kyrka, lucian Julia Olofsson med sina 23 
tärnor. De spred ljus och värme med sin 
vackra sång och fina dikter. Det bjöds på en 
blandad repertoar av gamla och nyare sång-
er både kör- och solosång. Tack alla som 
ställer upp i luciatåget och ett speciellt tack 
till Kicki och Elvy som arrangerar det hela.

Karin Pettersson
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Röda korsets auktion

Röda Korsets luciaauktion ägde för tredje 
gången rum på Trehörna Wärdshus. Ca 80 
personer passade på att njuta av kaffe med 
hembakat bröd. Eric Rydberg höll sedvan-
ligt i auktionsklubban och allt går att sälja 
med ”mördande reklam”, det vet vi alla. 
Hemliga paket, stickade och sydda alster av 
alla de slag, barnleksaker, kola och knäck, 
bullar och kakor, många nummerlotterier 
m.m. Auktionen inbringade ca 10 000 kr. 
Dessutom såldes flera am. lotterier som till-
sammans med serveringen gav 6 500 kr.

Birgitta Bäck

Berit visar paket som går under Erics 
klubba. Gunnel och Elvy bokför.........

Lucia Annons

Har Ni Byggprojekt på gång i vår?
Bergkvist Bygg hjälper Er med allt inom 
bygg.
Använd rotavdraget!

Kontakta Marcus för kostnadsfri offert!
Mobil: 070-615 26 22
Mail: marcusbergkvist@live.se
Hemsida: www.bergkvistbygg.com

Det som göms i snö...

...kommer upp i tö.
Ett bekant uttryck som stämmer väl med de 
upplevelser som många noterat på vår nya 
gata i Trehörna där det finns några som lå-
ter sina hundar göra sina behov fritt utan att 
plocka upp. Kommer inte bli en trevlig syn 
i vår när alla bajshögar ligger väl synliga 
utmed kanterna. En ny hundlatrin har dess-
utom kommit upp i området som vi hoppas  
kommer att nyttjas väl.
Några i Trehörna har även noterat att de-
ras postlådor används som kissestolpar för 
hundar - inte speciellt trevligt....
För allas trevnad, en liten tanke på detta....

Redaktionskommittén i Trehörnabladet



Röda korset Julpyssel

Röda Korsets Trehörnakrets bildades redan 
på 1940-talet.Under de senaste 40 åren har 
Eric Rydberg varit ordförande. Han har inte 
bara hållit i klubban under styrelsemötena 
utan även klubbat sig igenom alla lucia-
auktioner. Där har många 100 000 - tals 
kronor samlats in till hjälpverksamhet över 
stora delar av världen.
Nu har Eric avsagt sig ordförandeskapet 
och i hans ställe tillträder Aisy Andersson, 
som tidigare varit v.ordf. Eric avtackades 
med Röda Korsets stora medalj i guld samt 
en härlig bukett med vårblommor.
Under 2012 har 16 500 kr skänkts till olika 
hjälpprojekt världen över. Styrelsen i Röda 
Korset vill framföra ett varmt tack till alla 
som på olika sätt bidraget till ett gott re-
sultat. Under försommaren (se ”händer i 
Trehörna”) blir det våffelfest med tipspro-
menad. Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till 
denna!
Birgitta Bäck

Avgående orförande efter lång och trogen 
tjänst - Eric Rydberg

I december anordnade byalaget liksom tidi-
gare år julpyssel i Lusthuset. Det målades 
bland annat tomtar, hjärtan, råddjur, grisar 
och pepparkaksgubbar. Stora och små tänd-
sticksaskar fick också ny färg och pyntades 
med glitter eller klistermärken. Koncentra-
tionen och kreativiteten var stor bland stora 
och små.

Karin Pettersson
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12 mars    kl. 19.00     
Kvinnokväll, fortsätter 
ojämna veckor 

17 mars   kl. 18.00      
Önskepsalmer i Hembygdsgården

20 mars      kl. 9.30     
Gåkaffe, fortsätter jämna veckor 

24 mars kl. 10.00-12.00
Påskpyssel i Lusthuset

29 mars   kl. 11.00       
Långfredagsgudstjänst

 1  april   kl. 18.00       
Annandagens mässa

13 april   kl. 10.00        
Vårstädning i Trehörna, ett samar-
bete mellan kyrkan och Byalaget. 
Korv och dryck vid Lusthuset kl. 
12.00
 
28 april   kl. 18.00        
Taizegudstjänst

5 maj kl. 10.00-12.00
Våffelfest med tipspromenad.
Hembygdsgården

 9 maj     kl. 5.30        
Naturvandring, samling 
Hembygdsgården, medtag gärna fika

9 maj   kl. 8.00        
Gökotta vid Hembygdsgården 

Händer i TrehörnaIsbanan...

Några tappra föräldrar och övriga har i år 
sett till att vi haft isbana på fotbollsplanen.
Tyvärr kom ett kraftigt mildväder som 
gjorde stora sår i isen men förhoppningen 
är att kylan och engagemanget ska åter-
vända så vi återigen kan åka skridskor där. 
Nu fungerar även belysningen så mörker är 
inget hinder......

Katarina Börjesson




