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Röda Korset höll sin tipspromenad
Hembygdsboken tar nu sin form
Valborg firad trots eldningsförbud
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RÖDA KORSETS TIPSPROMENAD & VÅFFLOR

Röda Korsets tipspromenader följt av kaffe
och våfflor är en populär tradition i Trehörna.
Söndagen den 12 maj var det dags för årets
första promenad med start vid Hembygdsgården. Trots att vädret inte var det bästa var det
63 personer som gick tipspromenaden. Efter
målgång smakade det bra med kaffe och
nygräddade våfflor.
Frågorna var ganska svåra och det var ingen
som hade rätt på alla tolv frågorna. Segrade
gjorde Marie Göransson med 10 rätt. 10 rätt
hade även Tomas Klasson men Marie vann då
hon var närmast på utslags-frågan. Antalet
legobitar i påsen var 95.
Tipspromenad, våfflor, lotterier och försäljning
gav ett netto på 8 270 kronor. Pengarna går till
Röda Korsets katastrofhjälp.
Text & Bild: Christer Ignell

U P P TA K T F Ö R D I G I TA L A H E M B Y G D S B O K E N
Nu har vi börjat i liten skala. Vi träffades
några personer från Trehörna tillsammans
med biblioteksassistent Anne-Sofie Brax en
kväll i Lusthuset. HON berättade om den
digitala hembygdsboken och att det finns en
del artiklar om Trehörna men få bilder.

”Det kan vi råda bot på” sa inte Birgitta Bäck
men hon hade nog tänkt det för hon hade med
sig ett antal vackra, gamla fotografier och vykort.
Anne-Sofie visade hur man lägger in bilder i
hembygdsboken och bristen på bilder från
Trehörna var inte riktigt lika stor längre. Nu fanns
med nya bilder från Hallinge kvarn och
brunnsverksamheten, nya ålderdomshemmet
från runt 1930, kyrkan innan skolan fanns till och
ett foto från då Lusthuset byggdes år 2000.
Till hösten hoppas vi kunna träffas på dagtid för
att tillsammans kunna lägga in bilder. Då
behöver vi inte bara bilder utan också
berättelser om vad som händer på bilden och
vilka personer som finns med. Håll ögonen
öppna så ni inte missar träffarna kring digitala
hembygdsboken i höst.
Text & Bild: Sture Brolin

NY SKOGSVAKTAR TAR PLATS I LYSNING
Den 1 februari fick Lysings häradsallmänning en ny skogvaktare. Nils Mörk,
själv uppväxt i Hålan Norrgården, började
då sin nya anställning. Efter åtta år som
inspektor på Södra Skogsägarna tog han nu
steget över till att förvalta skog istället.
Han är anställd som skogvaktare på fem
häradsallmänningarna Lysing, Göstring, Norra
Vedbo, Dal och Boberg. Det är ett område som
omfattar 13 403 hektar produktiv skogsmark
med en totalareal (utan vatten) på 14 691
hektar.

Nils har studerat tre år till skogsmästare vid
högskolan i Skinnskatteberg. För att komma in
där är man tvungen att ha praktik vilket han
skaffade sig som skogsmaskinförare under
drygt ett år. Väl klar i Skinnskatteberg började
han på Södra Skogsägarna. Därmed gick han i
sin farfars fotspår. Farfar arbetade som
skogsinspektor i 35 år på Södra.

Nu är Nils med familj tillbaka i Trehörna i Hålan,
Norrgården. Arbetet som skogvaktare skiljer sig
en del från arbetet på Södra. Då handlade det
om virkesinköp och skoglig rådgivning. Nu skall

han istället ägna sig åt att förvalta skogen i de
fem häradsallmänningarna. Han skall planera
för gallring, slutavverkning, återbeskogning och
skogsvård samt sköta om det vägsystem som
finns.
Nils har alltid varit mycket intresserad av skog
alltifrån naturupplevelse till jakt och skogsbruk.
Han har alltid trivts i skogen och i sitt nya
arbete får han vara mycket ute i skogen vilket
han ser som en fördel. Skogen betyder mycket
för ett land som Sverige. Förra sommarens
ovanliga värme och torka i spåren av
klimatförändringarna gjorde att granbarkborrens angrepp blev allvarliga. Men samtidigt
ser han att skogen kan ge ett mycket viktigt
bidrag i arbetet mot just klimatförändringarna.
Text & Bild: Sture Brolin

ORDFÖRANDE HAR ORDET
När detta skrivs är det mitten av maj. Våren
har gått. Eller har den inte kommit ännu?
Eller vilken årstid är det? Värmebölja i april.
Åtskilliga minusgrader på nätterna i maj.
Några få plusgrader på dagarna.
”Ur led är tiden!” Så klagade prins Hamlet i
Shakespeare och sedan fortsatte han: ” Ve! att
jag är den som föddes att den vrida rätt igen.”
Vi lever i en tid då klimatet är på väg att
förändras till följd av oss människor. Vi märker
hur det påverkar oss – torka och värme förra
sommaren, låga grundvattennivåer, skogsbränder och omfattande skadegörelse av
granbarkborre.
Och det är vi som lever nu som måste göra det
vi kan för att vrida klimatet rätt igen.

Årets Trehörnadag, som går av stapeln
lördagen den 7 september, har som tema
Skogen. Vi bor mitt i det underbart vackra
Holaveden. Skogen har i århundraden gett
utkomst åt generationer av Trehörnabor. Vi
kommer bland annat att guidas i Lysings
urskog, få höra om allmänningarna och ta del
av aktuella skogspolitiska frågor.
Men innan dess kommer vi att ses på vårt
traditionella midsommarfirande och höra Kalle
Bäck berätta ett levnadsöde från
Trehörna på Midsommardagen.
Dessutom förhoppningsvis få
njuta av en lagom varm, lagom
regnig sommar med mycket
vistelse i vår vackra natur.
STURE BROLIN

ÅRSMÖTE FISKEVÅRDSFÖRENINGEN
Onsdag den 6 mars hade fiskevårdsföreningen sitt årsmöte i Lusthuset. De
fjorton personer som var närvarande valde
Bengt Landers, mångårig ordförande i
Trehörna fiskevårdsförening, till mötesordförande. Bengt hade med en egen
ordförandeklubba som han skänkte till
föreningen.

ansvarsfrihet varpå man gick över till punkten
med alla val.
Efter ett antal år som ordförande lämnade nu
Lars Danielsson den posten. Årsmötet
framförde ett tack till Lars för det engagerade
arbete han lagt ned. Årsmötet valde enhälligt
Stig Linder till ny ordförande. I övrigt blev det
omval på alla poster. Arvoden, hyror och
avgifter behölls oförändrade.
När det gäller kräftfisket så blir kräftmötet
söndag 4/8. Datum för kräftfiske blir 9/8, 23/8
och eventuellt 13/9.
Bindande anmälan till kräftfisket skall göras
till Anna Stammler senast den 1 juli för att få
till en jämn fördelning mellan lagen.
Tävlingskommittén kommer att ta initiativ till
fisketävlingar.

Under året som gått har den nya båtbryggan
kommit på plats. Kräftfiske har genomförts som
vanligt och medlemmarna har i övrigt fiskat på
egen hand. Efter genomgången års- och
revisionsberättelse beviljade mötet styrelsen

Mötet avslutades med att Stig tackade för
förtroendet och ordförandeklubban. Han lovade
att göra sitt bästa i rollen som ordförande. Anna
Stammler hade ordnat med fika och alla lät sig
väl smaka. Mötesdeltagarna visare Anna sin
uppskattning med en applåd.
Text & Bild: Sture Brolin

S T Ä D D A G G E N O M F Ö R D I B Ö R J A N AV M A J
Den första lördagen i maj var det städdag i
Trehörna. Ett trettiotal Trehörnabor kom för
att hjälpa till.

ännu mer attraktivt. Som belöning fick alla njuta
av korv och dryck. Ett stort tack till alla som
medverkade!

Det putsades fönster och rensades ogräs i
Lusthuset. Även
boulebanan fick sig en
ansiktslyftning. Ja det var många aktiviteter
som pågicks.

Text & Bild: Kicki Svenberg

Lekparken fick en uppfräschning och det
gjordes även underhåll på lekmaterialet. Alla
jobbade på flitigt för att göra vårt kära Trehörna

TREHÖRNAS ÄLDREBOENDE - DEL III

När modellen för hur våra äldreboendens
utformning moderniserades lämnades
Marieberg. 1930 byggdes Solgården, en
byggnad på 233 kvm.

sköterskan samt ett mottagningsrum för
sjuksköterska.
Till denna mottagning kunde även Trehörnas
övriga invånare gå. I källaren fanns bad för de
boende men även skolbarnen fick gå dit och
bada.
I slutet av 50-talet upphörde Solgården som
äldreboende. Lägenheten på övre planet
hyrdes ut och nedre våningen fungerade länge
som matbespisning för skolbarnen fram till det
byggdes en sådan på skolan.
Någon gång på 70-talet såldes huset som
privatbostad.

Här rymdes på nedre botten rum för boende,
matsal och kök. På övre våningen blev det
bostad för föreståndarinnan, rum för natt-

Nuvarande ägare och boende är Mikael och
Christina Svenberg.
Foto & text: Kicki Svenberg & Gunni Karlsson

VALBORG FIRADES TROTS ELDNINGSFÖRBUD

Efter fyra veckor utan en droppe regn kom
eldningsförbudet i hela Östergötland. Vad skulle
man nu göra i Trehörna?

Vårtalare var Tomas Allard som började med att
berätta att hans pappa kom hem för fyrtio år sedan
och berättade att han hade köpt ett sommarhus.
Det lät väldigt positivt men glädjen lade sig då det
visade sig att sommarhuset var en nedlagd
snickerifabrik i Trehörna. Men åren gick, huset
byggdes om, trädgård anlades och nu bor Tomas
och hans sambo där en stor del av året.

En stor rishög var sedan länge hopsamlad vid
badplatsen där firandet brukade hållas traditionellt.
Då beslöts att flytta firandet till Lustholmen, den lilla
ö i Trehörnasjön som kan nås via en vall från
Lusthuset.

Det var en mycket vacker kväll vid sjön. Solen sken
genom ett lätt dis och sjön låg spegelblank.
Byalagets ordförande Sture Brolin hälsade
välkommen. Efter välkomstorden tändes den
symboliska lilla brasan i grillplatsen och de samlade
uppmanades att för sitt inre se stora eldsflammor
stiga mot skyn.
Trehörnas manskör ställde upp och började
traditionsenligt med Vintern rasat ut och fortsatte
sedan med Vårvindar friska, Lärkröster i maj och
Glad såsom fågeln.

Efter ett fyrfaldigt leve för våren var det åter dags
för Trehörna manskör. Då sista sången klingat ut
stannade folk kvar för att dricka kaffe, äta korv och
prata. Det var ju en vacker kväll där solen just gått
ner över sjön och man hade ingen lust att gå hem
och folk kom fram till arrangörerna och sa att
Valborg i fortsättningen borde firas just på denna
plats, Lusthomen i Trehörnasjön vilket känns som
ett bra betyg.
Text & Bild: Sture Brolin

POLITISKT SAMTAL I LUSTHUSET DEN 8 APRIL
Det var påfallande hur samspelta de sex
politikerna var vid det politiska samtal som
Trehörna byalag hade bjudit in till. Det var
företrädare för den politiska majoriteten i
kommunen som fanns på plats.

Under ledning av kommunalrådet Annicki
Oscarsson (KD) presenterade de sex företrädarna för KD, S och C sin samverkansöverenskommelse inför det nyligen påbörjade
mandatperioden. Och det märktes att de var
överens om det mesta och hade ett bra
samarbete.

Byalaget hade för tredje året i rad bjudit in
företrädare för de politiska partierna. Denna
gång var tanken att den politiska majoriteten
skulle få tillfälle att berätta om grunden för sin
samverkan och sina tankar inför framtiden.
Annicki Oscarsson inledde med att betona att
”vi är kommunen tillsammans”. ”Det är inte de
politiskt förtroendevald eller kommunens
tjänstemän som utgör kommunen. Det är alla
vi som bor och verkar i Ödeshögs kommun. ”
I den samverkansöverenskommelse som de
tre partierna antagit fastslås ett långsiktigt mål
– Ödeshögs kommun skall ha 5 500 invånare
år 2021. År 2018 var invånarantalet 5 323.
Samtliga partiföreträdare betonade vikten av
att få ett växande invånarantal i kommunen.
Ett vikande befolkningsunderlag ger färre
affärer, sämre service och inbjuder inte till

inflyttning. Den senaste femårsperioden har
invånarantalet vuxit med ca 150 personer.
De tre partierna vill nå det satta målet genom
satsningar på företagandet i kommunen,
genom ökat bostadsbyggande och genom att
kommunen skall vara attraktiv att flytta till.
Satsningar skall göras för att få fler företag till
företagsparken vid E4:an. Byggklara tomter
finns bland annat i Trehörna och 25 nya
tomter planeras vid Sväm nära Vättern.
Kommunen kan visa upp goda resultat då det
gäller skola och äldreomsorg och den mat
som kommunen serverar är till 30 %
närproducerad.
De utmaningar som framhölls är främst
kommunens ekonomi som hänger samman
med befolkningsutvecklingen men man
betonade också svårigheterna att få tag på
personal med rätt kompetens i små
kommuner. Det är få arbetslösa i kommunen
men de som är det står långt från arbetsmarknaden.
Vid det efterföljande samtalet runt kaffeborden togs frågan om gruvbrytning vid Norra
Kärr upp. På en direkt fråga från publiken
betonade såväl Anders Karlsson (S) och
Roger Silfver (C) att de tre partierna var helt
överens i sitt motstånd mot gruvbrytning vid
Norra Kärr. Vidare togs frågan upp om
65+boende på mindre orter som Hästholmen,
Heda och Trehörna eftersom många äldre vill
bo kvar i sin hemort då de inte längre orkar
med sin villa och trädgård.

Kvällen hade annonserats som ett politiskt
samtal och ett samtal blev det. De inbjudna
politikerna hade ingen brådska hem och det
märktes att såväl publik som politiker hade ett
utbyte av samtalet.
Text & Bild: Sture Brolin
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Trehörnadagen 7 september kl 13.00
För tredje året i rad genomför vi Trehörnadagen i
samarbete med Ödeshögs kommun. Ett program
kommer ut lagom till arrangemanget men boka upp
dagen redan nu.

Spela boule varje fredag kl 18.00
Helt informellt är det ett gäng som varje fredag spelar
boulebanorna vid Lusthuset. Ta med lite fika och kom
förbi och delta när ni vill. Ofta finns boule-set att låna.
Inget spel vid dåligt väder.
DATUM

TID

PLATS

ARRANGÖR

HÄNDELSE

5 JUNI

19.00 Lusthuset

Trehörna Byalag

SOMMARFEST. Byalaget bjuder in till
sommarfest inför nationaldagen.

17 JUNI

17.00 Hembygdsgården

Svenska Kyrkan

SLÅTTER. Traditionsenligt genomförs
ett slåtter där alla är välkomna.

21 JUNI

15.00 Hembygdsgården

Trehörna Byalag

MIDSOMMAR. Vi dansar runt stången
och fikar i gräset.

21 JUNI

18.00 Fotbollsplan

Trehörna Byalag

BRÄNNBOLL. Som vanligt avslutar vi
midsommar med brännbollsturnering.

22 JUNI

11.00 Trehörna Kyrka

Svenska Kyrkan

MIDSOMMARGUDTJÄNST. Kalle
Bäck ger oss ännu ett levnadsöde.

5 JULI

17.00 Lusthuset

Trehörna
Fiskevårdsförening

METARTÄVLING. Ta med egen
utrustning. Fina priser utlovas!

7 JULI

11.00 Trehörna Kyrka

Svenska Kyrkan

HÖGMÄSSA. Högmässa i Trehörna
Kyrka.

7 AUG

19.00 Trehörna Kyrka

Svenska Kyrkan

SOMMARMUSIK. ”The Year of the
Saxophone” Crawford & Ramstrand

25 AUG

18.00 Trehörna Kyrka

Svenska Kyrkan

GUDSTJÄNST. Gudstjänst i Trehörna
Kyrka.

7 SEPT

13.00 Trehörna

Trehörna Byalag
mfl.

TREHÖRNADAGEN. En dag att visa
upp vår fina ort.

7 SEPT

18.00 Trehörna Kyrka

Svenska Kyrkan

HELGMÅLSBÖN. Med kyrkoherde
Fredrik Lennman

Röda Korset

VÅFFELKAFÉ & TIPSPROMENAD.
Gå rundan och ät våfflor tillsammans.

15 SEPT 10.00 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.
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