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MÅNDAGSVANDRINGAR I BYGDEN

Varje måndag i fem veckor har vi haft
måndagsvandring för barn. Vi har varit 3-6
barn varje gång.
Vi går ca 4 km varje gång. Några exempel på
rundor vi har gått är Slangeryd och Smessorna.
Innan vi går iväg får vi gissa hur långt vi ska gå.
Sista gången gick vi en liten runda och
avslutade med korv och fika.
Av: Alice & Lukas Pettersson

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Ett år har snart gått igen. Ett år fyllt med
aktiviteter i Trehörnabygden med historiska
vandringar och måndagsvandringar,
upprustning av lekparken, en Trehörnadag
tillsammans med Ödeshögs kommun och
mycket mer.
Kommunpolitiker var med på ett byalagsmöte
under våren och kommunfullmäktige höll sitt
septembersammanträde i Lusthuset. Och just
nu lägger kommunen om vatten och avlopp på
Behms väg. I samband med asfalteringen av
Behms väg skall även planen framför Lusthuset
asfalteras.
Vi måste titta på hur utvecklingen går och vara
delaktiga i ett förändringsarbete. Förr fanns en
naturlig samhörighet för alla som bodde i
Trehörnabygden. Oavsett var i bygden man

bodde så gick alla barn i Trehörna skola. Folk
lärde känna varandra och man kände
gemenskap med varandra.
Nu måste vi tillsammans fundera över vad som
idag skapar tillhörighet och gemenskap för oss
som bor i Trehörnabygden idag. Nästa års
Trehörnadag kommer att genomföras av
föreningarna i Trehörnabygden. Kanske detta
är ett första svar på frågan om vad som kan
skapa gemenskap.
Nu väntar snart ledigheter och
jag hoppas att vi ses under vår
gemensamma nyårsafton i
Lusthuset med manskören.
God Jul & Gott Nytt År!

STURE BROLIN

ETT KVARTS SEKEL AV SOPPLUNCH

Sedan drygt 25 år har en tradition att
servera sopplunch upprätthållits i Trehörna.
Det första tiotalet år höll man till i
Hembygdsgården men från början av 2000talet håller man till i samlingslokalen
Lusthuset.
De som ligger bakom denna verksamhet är ett
engagerat antal Trehörnabor verksamma inom
Svenska kyrkan. Ann-Marie Alm, en av de som
höll i lunchen denna dag, berättar att man
bjuder in till sopplunch vid tre tillfällen under
hösten och fyra tillfällen under våren och alltid
sista onsdagen i månaden. Det brukar komma
mellan 40 och 60 personer varje gång. De
flesta som kommer är naturligtvis från
Trehörnatrakten men det kommer också mer
långväga gäster.
Sopplunchen inleddes denna dag med
psalmsång och att prästen Martin Lissnils höll
en kort betraktelse. Han talade om Jesus olika
möten med människor och nämnde bland
annat Kapernaum. Han berättade att Jesus
hade lockat så många människor dit att det var
”lika trångt där som på en sopplunch i
Trehörna”.
Dags för soppan för dagen - köttsoppa. Under
att antal timmar hade sju personer arbetat med
att ställa bord och stolar iordning för alla som
förväntades komma, duka borden och laga till
dagens soppa. Och nu var allt klart. Brödfat
skickades runt, soppgrytor placerades ut på

borden och hela tiden fanns villiga händer till
reds att hjälpa till. En trivsam stämning lägrade
sig där människor åt tillsammans under stilla
samspråk om vad som tilldragit sig sedan förra
gången man sågs.
Underhållningen för dagen var Elvy Rydberg,
en av de som håller i soppluncherna, som
berättade om sin livsgärning som lärare. Elvy
berättade att hon började som lärare i Åsa
skola endast 20 år gammal. Året var 1949 och
att arbeta som lärare då var något helt annat än
vad som gäller för lärare idag. I samband med
höstslakten fick hon korv och kött och till påsk
kom alla barnen med ägg till fröken.
Efter två år i Åsa skulle den skolan läggas ner
och Elvy kontaktades av prästen i Trehörna
som uppmanade henne att söka den lediga
tjänsten i Trehörna skola. Elvy fick tjänsten och
arbetade sedan där fram till 1992 då hon gick i
pension. Hon har därigenom följt generationer
av Trehörnabor under deras första skolår.
Några av Elvys första elever fanns med vid
sopplunchen och fick nu vara med om att Elvy
berättade episoder från sina många år som
lärare. Hon nämnde att hon vid ett tillfälle hade
talat om patriarken Jakob och hans båda
hustrur Lea och Rakel. Då hon ställde frågan
om det vore tänkbart med två hustrur idag
svarade en elev ”Då skulle det vara bra synd
om pappa.”

Man diskuterade även om idrott och nykterhet kan
jobba ihop. Uppmaningen var "varje rättänkande
nykterhetsvän bör vägra att mottaga bägare eller
dylikt såsom pris i tävlingar”. När det gällde dans
uttalade logen år 1916 att "Logen anser att
dansen Er skadlig för logens arbete och bör för
den skull motarbetas på logens möten och
tillställningar.
1920 gjordes uttalande när det gällde ungdomens
farligaste fiender att de först och främst var
spriten men Även kortspela dans och fotboll.

För den som vill läsa mer om logen 4239
Skogsblomman i Trehörna lär det enligt Ödeshögs
Lokalhistoriska Arkiv finnas material arkiverat hos
dem.
Uppgifterna ovan har fåtts från Elvy Rydberg dels
genom papper skrivna till Logen 4239
Skogsblommans 50- årsjubileum 1961 års
protokoll från byggnadsföreningen och muntligt.
Av: Sture Brolin

LOGEN I TREHÖRNA - HISTORISKT VITTNE

Den 9 april 1911 instiftades logen 4239
Skogsblomman i Trehörna. Logerna var
"lokalföreningar" inom nykterhetsrörelsen
I O G T Vi d f ö r s t a m ö t e t i n v a l d e s 9
medlemmar. Vid nästa möte en vecka
senare invaldes ytterligare 10 medlemmar.
Medlemsantalet uppgick som mest till
knappt 40 st. I början av 50-talet minskade
logearbetet i Trehörna för att helt dö ut
under 70-talet.
En kommitté tillsattes direkta vid starterna som
skulle ordna med lokal. Logen hyrde till att börja
med en flygelbyggnad till Lassarp för att sedan
flytta runt till olika lokaler. 1915 kom förslag att
försöka få igång en byggnadsförening för att
bygga en egen lokal. Man beslutade senare att
låna syföreningens kassa för att få pengar till
inregistrering av byggnadsföreningen. Pengar
som sedan efterskänktes till logen förutom 10
kronor. I april 1916 tillsattes en kommitté som
skulle ta emot det virke som skänkts av

styrelsemedlemmen Carl Pettersson. Det tog 5 år
att få allt byggmaterial klart och 1921 byggdes
logenhuset i Lassarp upp från grunden.
Logenhuset står fortfarande kvar i Lassarp.
Likt byggandet av Lusthuset i Trehörna byggdes
logen av medlemmarna själva genom vad man
kallade gratisdagsverken. Den 4 december 1921
inbjöds de som hjälpt till med den nya lokalen till
ett så kallat samkväm. Logen startade också
Trehörnas första "bibliotek". 1912 valdes Einar
Ahlm till den förste "bibliotekarien". I början av 60talet hade "biblioteket" cirka 800 böcker.
"Biblioteket" hade öppet en kväll i veckan.
Som kuriosa kan nämnas vad som diskuterades
och beslutades vid styrelsemötena i logen
Skogsblomman. Till exempel beslutades att
tobaksrökning i lokalen skulle vara förbjuden.
Den som bröt mot beslutet skulle böta 25 öre. Det
framkom också vid samma möte förslag om att de
medlemmar som använde snus skulle avstå från
det. Det togs inget beslut om det.

KONSERT MED BEL CANTO I TREHÖRNA KYRKA

”Viva la vida” var konsertens tema dvs.
Leve livet. I en nästan fullsatt kyrka fick
vi den 10 september njuta av körens
framträdande.
När kyrkklockorna tonade ut började solisten
Frida Andersson lugnt och stilla sjunga sången
Joyful joyful som på svenska heter glädje. Efter
ett tag ökade tempot och alla i kören kom
indansande.
Tillsammans sjöng de sången i gospeltappning
så hela kyrkan gungade och där kunde vi alla
verkligen känna glädje. Sture Brolin hälsade

alla välkomna och förklarade också kärleken till
naturen och Trehörna.
Låtarna som framfördes var: Joyful joyful ,Viva
la vida, Come give me love, Broberg-medley,
Uti mitt hjärta, Rör vid min själ, kärleken är
evig, I din himmel, If i were sorry, melodifestivals medley 2017, Open your heart, I
wanna be the only one, Down by the riverside
och som avslutning Hallelujah.
Hela konserten genomsyrades av glädje och
kärlek. Tack Bel Canto för en fantastisk
musikupplevelse!
Av: Kicki Svenberg

TREHÖRNA KYRKOKÖR - LITEN & AKTIV

Det svenska körsjungandet har en lång
historia. En del av denna körtradition är
Trehörna kyrkokör. 1930-1943 fanns Olle
Östblom, en mycket drivande kantor, i
Trehörna och det var han som fick fart på
körsjungandet.
Dagens kyrkokör i Trehörna består av nio
medlemmar. Med endast tre män lyckas man
ändå att sjunga fyrstämmigt. Det är stor
spännvidd åldersmässigt i kören. Den äldsta
körmedlemmen är Elvy Rydberg som med
sina 88 år varit körsångare i nästan hela livet.
Hon började sjunga i barnkör för Olle Östblom
då hon var sex år. Sixten Alm, en av
tenorerna i kören och bror till Elvy, kommer
inte långt efter. Han började också med
körsång i slutet av 30-talet. Yngsta
körsångaren, ca 60 år yngre än Elvy, är
Sabina Betz som varit med och sjungit i två
år.
Ledare för kören idag är kyrkomusiker Ann
Bremer-Andersson. Hon ledde kören redan
på 80-talet men efter ett uppehåll kom hon

tillbaka för tre år sedan. De senaste veckorna
har de repeterat inför en konsert med Py
Bäckman i Stora Åby kyrka, bland andra Py
Beckmans Stad i ljus, Koppången och
Gabriellas sång. Andra näraliggande
framträdanden är vid första advent och under
julottan i Trehörna kyrka.
Väl på plats i Stora Åby kyrka blandade sig
Trehörnakörens sångare med de andra för att
tillsammans med Py Bäckman framföra ett
flertal sånger. Men kören på drygt 30
personer framträdde också utan Py som solist
och med behållning lyssnade publiken på
körens tolkningar. Elisabeth Ramstrand, som
ledde kören på ett livfullt och distinkt sätt,
lyckades locka fram en finstämd och vacker
körklang ur den tillfälligt sammansatta kören.
Efter konserten pustade Trehörnasångarna ut
mycket nöjda och glada över att fått möjlighet
att sjunga Py Bäckmans sånger för en så
månghövdad publik och dessutom
tillsammans med Py.
Av: Sture Brolin

NYÅRSSAMLING

ANSÖKAN FONDMEDEL

Kl. 15.00 samlas vi i Lusthuset för en stunds
avkoppling och gemenskap inför det nya året.
Byalaget bjuder på snittar och cider. Trehörna
manskör underhåller med några sånger. Men
det viktigaste av allt bjuder ni på, er närvaro.
Välkomna!

Fondmedel kan sökas av elever till det år man
fyller 25 år och bo i Trehörna församling eller
ha nära anknytning till Trehörna. Ansökan ska
innehålla uppgifter om vilka studier som den
sökande bedriver samt personbevis och
studieintyg från aktuell skola.

Det är bra att veta ungefär hur många som
kommer så att vi kan bedöma hur mycket
snittar som behöver göras.

Ansökan ska skickas senast 15:e januari till Per
Karlsson Hult Västergård 57399 Tranås eller
mail hult.vastergard@gmail.com. Frågor
besvaras av Per Karlsson 070-875 53 49

Anmäl er till sture.brolin@outlook.com eller
0140-34124 eller 072-730 95 52.

DATUM

TID

PLATS

Beslut och utbetalning senast mars månad.

ARRANGÖR

HÄNDELSE

9 DEC

18.00

Trehörna Kyrka

Trehörna Byalag
Svenska Kyrkan

LUCIAFIRANDE. Som vanligt har vi ett
gemensamt luciafirande i kyrkan.

31 DEC

15.00

Lusthuset

Trehörna Byalag

NYÅRSSAMLING. Återigen samlas vi i
Lusthuset, se information ovan.

5 FEB

19.00

Lusthuset

Trehörna Byalag

ÅRSMÖTE. Föreningen Trehörna
Byalag håller årsmöte i Lusthuset.

12 FEB

18.00

Hembygdsgården

Röda Korset

ÅRSMÖTE. Föreningen Röda Korset
håller årsmöte i Lusthuset.

17 MAR

18.00

Olika hem sedan
Lusthuset

Trehörna Byalag

GOURMÉTRACE. datumet fastställt för
2018 års gourmétrace. Mer info kommer

