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TIDIG LUCIA I TREHÖRNA

Av gammal tradition firas alltid Lucia i
Trehörna lördagen före 13 december. Så i
lördags kväll var det dags och kyrkvärd
Gösta Klasson hälsade alla välkomna och
uttryckte sin glädje över att så många hade
mött upp för att dela kvällen tillsammans.
Endast de levande ljusen lyste upp kyrkan och i
detta dunkla ljus, till tonerna av Sankta Lucia,
skred Trehörnas luciatåg sakta in. Lucian
Emilia Odeheim gick i spetsen för ett tåg av
många tärnor, en stjärngosse och en
tomtenisse. Åldersspridningen var stor, från 5
till 16 år. Alla besökarna i kyrkan ställde sig upp
för att kunna följa tåget som sakta rörde sig
framåt. Väl på plats i koret framfördes först
Luciasången till ackompanjemang av kantor
Ann Bremer-Andersson. Sången klingade
vackert med spröda, klara barnröster.

Då hela programmet var klart vandrade
luciatåget nedför kyrkogången, återigen till
tonerna av Luciasången för att sedan gå upp till
läktaren där de hade bytt om. Karin Pettersson
som hade hållit i arbetet inför Lucia och även
höll i genomförande tog emot dem och öste
berömde över dem.
Många små barn hade varit nervösa inför
framträdandet och nu när allt var klart, när
spänningen släppt och man fick samlas igen så
lyste glädjen ur deras ögon. Många var de barn
som gick hemåt i kvällen lyckliga över att ha fått
vara med i Luciafirandet i Trehörna kyrka.
Många var de vuxna som lämnade kyrkan
glada över att traditionen lever vidare och att de
får uppleva Luciafirandet i Trehörna kyrka år
efter år.

ORDFÖRANDE HAR ORDET
När detta skrivs är det vinter med några
decimeter snö och 5-6 grader kallt. Efter
en blöt och sval höst verkade det först
inte bli någon vinter alls. Barmark och
plusgrader vecka efter vecka. Så till slut
ett riktigt bra vinterväder.
Väder har vi inget större inflytande över
men vi kan tillsammans se till att vi får ett
riktigt bra Trehörnaår. Byalagets årsmöte är
avklarat och en verksamhetsplan för året är
antagen. Ett av målet är att utveckla
Trehörnabygden och min uppfattning är att
då måste vi själva vara aktiva, komma med

idéer och inte vara rädda för olika
arbetsinsatser.
I denna anda har byalaget bjudit in samtliga
partier i kommunfullmäktige till ett politiskt
samtal där fokus kommer att ligga på hur vi
kan underlägga för inflyttning och boende
på landsbygden. Vidare kommer Trehörnadagen detta år att genomföras gemensamt
av föreningarna i Trehörnabygden.
Jag hoppas att vi ses i arbetet
med att utveckla Trehörnabygden.
STURE BROLIN

V V S I F O K U S P Å T R E H Ö R N A B YA L A G S Å R S M Ö T E

Måndagen den 5 februari hade 26 personer
samlats i Lusthuset för att genomföra årsmöte
i Trehörna byalag. Mötet inleddes som alla
årsmöten med verksamhetsberättelse, bokslut
och revisionsberättelse. I verksamhetsberättelsen redogjordes för de åtaganden som
byalaget har och som fullgjorts.
Det innefattar skötsel av samlingslokalen
Lusthuset, av bollplan och motionsspår men
också gemensamma aktiviteter som Valborgsfirande vid badplatsen, midsommarfirande vid
hembygdsgården och Lucia tillsammans med
Svenska Kyrkan. En viktig uppgift är också att ge
ut Trehörnabladet. Efter uppläsandet av revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet ör
det gångna året.
De olika valen klarades av snabbt med omval på
de flesta poster vilket innebär att i styrelsen
återfinns Sture Brolin som ordförande, Mikael
Svennberg som kassör och Lotta Pettersson som
sekreterare. Övriga i styrelsen är Karin
Pettersson, Monica Blomquist, Mikael Brickarp
och Anders Lennatsson.

Efter valen presenterades Sture Brolin den
verksamhetsplan för 2018 som den avgående
styrelsen föreslog. Han betonade att det är tre
huvudområden som byalaget har att arbeta med.
Det första området handlar om att fortsatta
fullgöra byalagets åtaganden i form av bland
annat skötsel av Lusthuset.
Det andra området är de aktiviteter som
genomförs för att skapa trivsel och gemenskap,
exempelvis det näraliggande Gourmétracet och
lite senare Valborgsfirandet.
Det tredje området är att i samverkan med andra
föreningar och med kommunens företrädare
arbeta för en utveckling av Trehörnabygden. Som
exempel på det senare gavs det politiska samtal
som byalaget bjudit in till i maj då det viktigaste
samtalsämnet är vad kommunen kan göra för att
underlätta för inflyttning och boende på
landsbygden.
Byalaget skall också tillsammans med de andra
föreningarna i Trehörnabygden genomföra en
Trehörnadag i början av september.

fyllnadsmassorna i diket har fått sätta sig i ett par
månader. I samband med asfalteringen kommer
Behms väg att smalnas av till sex meter vilket
innebär att det blir en del gräsytor utanför
tomtgränserna. Då Behms väg asfalteras kommer
också planen framför Lusthuset att asfalteras och
ett par belysningsstolpar placeras ut längs vägen
fram till Lusthuset.

När de traditionella årsmötesförhandlingarna var
avklarade och kaffe och fralla avnjutits
överlämnades ordet till kvällens inbjudna gäster,
kommunens tekniske chef Emil Wissman och
arbetsledare på BEFAB Mattias Lindvall.
Skälet till att de bjudits in är det i byn pågående
utbytet av ledningar för vatten- och avlopp.
Ödeshögs kommun är ansvariga medan BEFAB
utför arbetet på entreprenad.
Emil redogjorde först för de förseningar som
uppstått. Man kunde inte gräva ett nytt
ledningsdike mitt i Behms väg som det var tänkt.
Det var alldeles för mycket berg nästan upp i
dagen. För att slippa spränga en massa så fick
man istället följa det gamla ledningsdiket och
gräva bland befintliga rör och kablar. Detta var
betydligt mer tidskrävande. Asfaltering kommer
inte att ske förrän i slutet av våren då

Frågor väcktes från mötesdeltagarna om de högar
med uppgrävda fyllnadsmassor som deponerats i
närheten av lekparken. På platsen fanns sedan
tidigare en mängd övervuxen sprängsten. Nu har
allt som grävts upp från Behms väg tippats där
vilket hade förfulat området vid lekparken. Emil
och Mattias lovade på stående fot att ytterligare
upplag av massor inte skall ske där och efter tips
från mötesdeltagare kom man fram till nya
lämpliga platser att lägga massorna på redan
dagen efter. Området där man tippats hittills
kommer att återställas och snyggas till. Man
lovade att återkomma till Trehörna i månadsskiftet
mars-april för att samråda med berörda om dels
återställande av marken vid lekparken och dels
utformningen av Behms väg.
Emil passade också på att ge lite allmän
information om att fler byggnationer som var på
gång i Ödeshögs tätort och i Hästholmen. Han
berättade vidare att kommunen kommer att satsa
mer på att anställa egen personal istället för att
anlita konsulter. Han nämnde att det är på gång
med en mark- och exploateringsingenjör, en
planarkitekt och en kommunikatör som även ska
ha hand om marknadsföring av de lediga
tomterna i kommunen.
Text & Bild: Sture Brolin

ÅKE KARLSSON - 41 ÅR AV SNÖRÖJNING
Hösten 1976 tog den förre arrendatorn på
Trehörna Säteri Arne Sundbäck kontakt med
Åke Karlsson. Arne hade under ett antal år
plogat snö i Trehörna men ville inte hålla på
längre. För att göra Åke mer villig att ta
uppdraget sa han att det inte var så mycket
att göra. Det brukade räcka med att ploga
3-4 gånger under en vinter. Åke antog
utmaningen och sa ja till att snöröja i
Trehörna.

Vintern 1976-1977 blev en mycket snörik vinter.
Åke berättar att det var en av de värsta vintrar
han varit med om under sina 40 år som
snöröjare. Istället för 3-4 gånger blev det säkert
över 30 gånger. Eftersom Åke högg i skogen
vintertid så såg en vanlig vinterdag det första
snöröjningsåret ut på följande sätt. Upp vid 4tiden på natten, sätta igång att ploga och röja
all snö en första gång det dygnet, ut till skogen
för att hugga, väl hemma var det dags att ploga
dygnets andra gång. Det blev lite mer än Åke
hade förväntat sig.
De första åren körde Åke med Arne Sundbäcks
traktor. Därefter använde han en traktor som
kommunen köpt in men sedan ett 20-tal år kör
han med en egen traktor. Trots att han kört
traktorerna under ibland svåra
vinterförhållanden så har han inte haft större
missöden med dem. Någon punktering har han
haft, en trasig hydralkolv och en krossad
fönsterruta är det enda han kommer på i
hastigheten. Det har inte heller varit några

större missöden med plogningen. Han har
aldrig halkat ner i diket. En enda brevlåda har

strukit med trots ett oändligt antal mils
plogande under alla år.

När vi sitter i Åkes soffa med hunden Ville som
sällskap dyker fler och fler minnesbilder upp
från olika vintrars snöröjning. Han berättar om
det stora snöovädret 17 november 1995 då vi
fick 70 cm snö på en natt. Skolor och
arbetsplatser stängdes då alla vägar var
oframkomliga. All den snömängd gjorde att Åke
fick ploga två dygn i sträck för att få bort all snö.
Och en vecka senare hade snön smält bort.
Vintrarna 2008-2009 och 2009-2010 var också
minnesvärda med stora snömängder men
värsta vintern ur snöröjningssynpunkt var trots
allt den allra första 1976-1977.

På frågan om vad som varit värst under åren
svarar Åke att han inte ser det så. Han har alltid
tyckt om att vara igång, är morgonpigg och
uthållig. Däremot kunde han känna oro då det
var gott om barn i byn och han var ute på
kvällen och plogade. Ibland rörde de sig bakom
traktorn och att då backa var inte så roligt.
Åke har fått en hel del uppskattning under alla
år av snöröjning och det märks då man pratar
med honom att den främsta drivkraften idag till
att fortsätta med plogandet är en vilja att göra
en insats för samhället samtidigt som han
tycker om att vara igång. Vi får hoppas att
denna vilja håller i sig.
Text & Bild: Sture Brolin

OMFATTANDE GRÄVANDE PÅ BEHMS VÄG

För ett par år sedan lades vatten- och
avloppsledningar om på Kyrkvägen i byn.
Nu var det dags för Behms väg. Ödeshögs
tekniske chef Emil Wissman informerade i
samband med Trehörnadagen i september
att grävandet skulle komma igång under
hösten och att allt skulle vara klart före
Lucia. Det blev inte så.
Etappen från Lusthuset ut till Behms väg gick
förhållandevis snabbt trots det myckna
regnandet. Men sen kom problemen. I slutet av
gatan fanns det mängder av sprängsten som
försvårade grävandet. Vidare var de gamla
galvaniserade vattenledningarna så sköra att
de gick sönder om man skrapade på dem med
en skyffel.
Det gick inte heller att gräva ett nytt dike mitt i
gatan som det var tänkt då berget gick nästan i
dagen. Istället var man tvungen att följa det
gamla ledningsdiket. Där fanns mängder med
kablar, gamla sköra ledningsrör och ett ständigt
rinnande av vatten.
Grävmaskinist Lennart Petersson berättar att
det besvärligaste, förutom all sprängsten, har

varit att man vid grävandet har måst ta hänsyn
till befintliga gamla rör och kablar och att man
hela tiden måste se till att vatten och avlopp till
och från fastigheterna fungerade. En som
verkligen har fått känna av följderna av den
blöta hösten och den senare snön och kylan är
Bruno Karlsson som arbetat nere i det grävda
diket med att försiktigt frilägga och sedan
koppla in nya rör och slangar.
Genom att man fått gräva i det gamla
ledningsdiket så har det gett upphov till
åtskilliga kubikmeter schaktmassor som måste
fraktas bort. Sedan skall rätt sorts grus och
sten läggas över de nya ledningarna och
dikena fyllas igen. Åtskilliga gånger per dag har
Per-Åke ”Halle” Andersson kört bort med lass
av gammalt fyllnadsmaterial längs Danskvägen
och tillbaka med nya fyllnadsmassor.
I dagarna kommer arbetet på Behms väg att
avslutas varefter med fortsätter in en bit på
Danskvägen. Då gatan sedan satt sig ett par
månader kommer den nya asfalten på.
Text & Bild: Sture Brolin

NYÅRSGEMENSKAP I TREHÖRNA
För andra året i rad samlades Trehörnaborna
till en stunds nyårsgemenskap på
nyårsaftonens eftermiddag. Drygt ett 60-tal
personer hade hörsammat inbjudan från
Trehörna byalag och kommit till Lusthuset.
Gamla och unga utbytte nyårshälsningar och
slog sig ned för att lyssna till Trehörna
manskör.

Förra året fick manskören en förfrågan tre
veckor före nyår om man kunde framträda på
nyårsafton. Kören tackade ja och övade
snabbt in ett antal sånger som framfördes

unisont. Detta år var förutsättningarna bättre.
Kören hade haft tid att öva in stämmor till alla
sångerna. Detta berättade byalagets

ordförande tillika körens ledare Sture Brolin
då han hälsade alla välkomna.
Kören inledde med Mitt bästa för dig av Pugh
Rogefeldt. Sture Brolin gjorde därefter en
återblick övar vad som utspelats i Trehörna
under det gångna året. Han betonade allt som
Trehörnaborna gjort tillsammans och den
gemenskap som därigenom upprätthålls.
Kören fortsatte med gruppen Kents Utan dina
andetag och Benny Anderssons och Ylva
Eggehorns Kärlekens tid.

Nu vidtog en stunds mingel då byalaget bjöd
på snittar och cider. Efter en stund klev kören
fram igen och fortsatte med Py Bäckmans och
Per-Erik Moreus vackra sång Koppången.
Kören bjöd på ytterligare en sång av Py
Bäckman, Stad i ljus, innan det var dags för
ABBA-s Happy New Year där alla sjöng med.
Som avslutning framfördes Good night
sweetheart, it´s time to go till taktfasta
handklappningar från publiken.
Arrangemanget och körsången fick många
uppskattande ord efteråt. Man betonade att
det måste bli en tradition att ses så här varje
nyårsafton. Körens framförande och
körarrangemangen fick många positiva
kommentarer. Alla körens sånger utom en
framfördes till gitarrackompanjemang. Den
som sjöngs a capella var Kärlekens tid. Det
var också den sången som fick största
uppskattning av publiken efteråt. En i
publiken, som inte kunde svenska och därför
inte förstod texten, tyckte att kören framfört
den ”very beautiful and smooth”.
Text & Bild: Sture Brolin

DATUM

TID

PLATS

ARRANGÖR

HÄNDELSE

4 MARS

18.00 Trehörna Kyrka

Svenska Kyrkan

GUDSTJÄNST. Gudstjänst med
önskepsalmer.

7 MARS

19.00 Lusthuset

Fiskevårdsförening

ÅRSMÖTE. Årsmöte med sedvanliga
årsmötesformalia.

Trehörna Byalag

GOURMÉTRACE. Återigen genomför
vi ett gourmétrace. Info kommer
separat.

17 MARS 18.00

Olika hem sedan
Lusthuset

28 MARS 12.30 Hembygdsgården Svenska Kyrkan

SOPPLUNCH. Detta arrangemang
sker en gång i månaden.

30 MARS 11.00

Trehörna Kyrka

Svenska Kyrkan

LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST. I
kyrkan hålls gudstjänst på denna
fredag.

2 APRIL

Trehörna Kyrka

Svenska Kyrkan

EMMAUSMÄSSA. Gudstjänst i
anslutning till påsken.

Trehörna Byalag

STÄDDAG. Vi i byalaget kallar till städoch reparationsdag.

11.00

28 APRIL 10.00 Lusthuset

26 APRIL 12.30 Hembygdsgården Svenska Kyrkan

30 APRIL 20.00

Trehörna
Badplats

SOPPLUNCH. Detta arrangemang
sker en gång i månaden.

Trehörna Byalag

VALBORGSMÄSSOAFTON. Vi tänder
elden, lyssnar på tal och njuter av
kören.

Trehörna Byalag

POLITISKT SAMTAL. Inför valet får vi
möjlighet att möta politiker för ett
samtal.

3 MAJ

19.00 Lusthuset

6 MAJ

10.00 Hembygdsgården Röda Korset

VÅFFELKAFÈ. Röda Korset bjuder in
till våfflor och tipspromenad.

10 MAJ

05.30 Hembygdsgården Svenska Kyrkan

GÖKOTTA. Naturvandring 05.30 och
Gökotta 08.00.

13 MAJ

10.00 Hembygdsgården Trehörna Byalag

HISTORISK VANDRING. En historisk
vandring i vår bygd.

Tisdagar ojämna veckor 18.30 Kvällsbön sedan 19.00 Kvinnokväll i Hembygdsgården.

TIPS

REDAKTIONSKOMMITTÈN

Trehörnabladet finns att läsa på vår Kommittén består av Sture Brolin, Kicki Svenberg, Peter
hemsida: www.trehorna.nu.
Frejhagen, Gunni Karlsson och Christer Ignell.
Här finns även tidigare nummer av Material till tidningen skickas till:
tidningen att läsa.
Sture Brolin: sture.brolin@outlook.com / 072-730 95 52

