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Kyrkovalet 2013

Dansmix

Den 15 september var det kyrkoval. Här i
vår socken hade vi möjlighet att rösta i Trehörna Kyrka på valdagen. Det var 23 medlemmar av kyrkan från Trehörna socken
som gjorde sitt val i kyrkan denna dag. I
kyrkan bjöds det på kaffe och det var flera
som stannade för en pratstund.
Lotta Pettersson

Under ledning av Linda Wigren samlas åtta
barn i åldrarna 5 – 8 år i Lusthuset sju tisdagskvällar under hösten. Där inleder de
med att värma upp, för att sedan öva in koreografin till den dans de ska visa upp på avslutningen, lite lekar hinner de också med
innan tiden är slut. Ett uppskattat inslag och
jag lovar att det är fullt ös i Lusthuset hela
tiden.
Karin Pettersson

Strandstigen
Solgläntan och Svalan tog en promenad på
den nyröjda Strandstigen som går längst
vattnet.
Tack för möjligheten till en fantastiskt
härlig och vacker upplevelse.
Anna Landers

14 december.....
Lucia firas 14 december kl.18.00 i kyrkan.
Därefter följer kaffeservering med lotterier
i Wärdshuset, dock utan auktion. Var med
och gynna Röda Korsets verksamhet!
Varmt välkomna.
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Världens barn
Den 6:e okt fanns möjlighet att gå, springa
eller cykla en tipsrunda till förmån för
Världens Barn. Det var 42 st som deltog.
Tillsammans fick vi in 2100 kr.
Vuxentipset vanns av Kalle Bäck som
fick en middag för två skänkt av Trehörna
Wärdshus.
Barnfrågorna vanns av Moa Stridkvist som
vann choklad skänkt av Svenska Kyrkans
Unga i Trehörna. Totalt samlade Ödeshögs
kommun in 68 300 kr vilket blir 13,64/inv.
Det resulterade i att vi kom på 26:e plats
bland Sveriges kommuner.
TACK ALLA NI SOM BIDROG TILL
RESULTATET.
Gunni Karlsson

Studiebidrag
Studerande mellan 16-25 år som är
hemmahörande i Trehörna är välkomna att
söka bidrag från Behmska stiftelsen. Ansökningshandlingar hämtas på kommunens
hemsida.
www.odeshog.se
Sista ansökningsdag är 15 dec.
Behmska stiftelsen

Höstfest
Återigen kan vi lägga en lyckad höstfest till
handlingarna. Ca. 40 pers samlades i Lusthuset för att umgås. Vi bjöds på tartletter
med räkröra till förrätt, kreolsk gryta till
huvudrätt och till dessert äpple- eller
rabarberkaka med vaniljsås . Alla lät sig väl
smaka. Vi fick även lite musik till maten
som gjorde att alla var i fin form när dansen började .Det var för det mesta trångt på
”dansgolvet” och så ska det ju vara på en
bra fest.
För musiken stod Andreas Hedenskog och
det gjorde han verkligen bra.
Tror att alla uppskattade både låtval och
hans röst. Något annat som är bra är att åldersskillnaden mellan yngst o äldst är relativt stor men på dansgolvet känner alla sig
unga.
Det tyder väl på att festen passar alla.
” Lustigt att inte fler bor i Trehörna”.
Vill passa på att tacka de eldsjälar som vi
har i Trehörna - utan er inga fester !!
Agneta o Jeff Harrysson
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Nygyggare i ”sockna”
Ja, nu har det äntligen hänt…! Byggnationen i ”Fårahagen” har börjat!
Först ut är familjen Odeheim: Anne, Niklas,
Hanna och Emilia. Grävskopan har gjort ett
gediget arbete – både grävt och tagit hand
om allt material som de tunga lastbilarna
kört dit.
Nu är det snart dags att gjuta plattan. Runt
jul kommer ett enplans modulhus á la Odeheim att sättas upp av snickaren Henrik
Fransson från Tranås. Niklas tänker också
själv att göra en hel del arbeten. Familjen
räknar med att flytta in i det faluröda huset
på Sjöängsvägen 7 under maj månad.
Ytterligare en tomt ska bebyggas nu under
hösten – vintern, den så kallade ”Smålandsvillan” beräknas vara klar till mars månad.
”Klockmakarns” eller Ekeberg som det
egentligen heter har fått nya ägare. Det är
Linus och Emma samt deras lille Knut 4
månader. Linus är barnbarnsbarn till Svea
och Malkolm Stark, välbekanta för oss
gamla Trehörnabor.
Familjen bor nu i Boxholm men vill ut på
landet. ”Det spelar ingen roll var jag bor,
jag måste ändå pendla” säger Linus. Han
tillbringar sin arbetstid på en skördare i
skogarna. Emma läser på distans i Falun in
en lärarexamen.
Tillsammans ska de nu renovera det gamla
huset från grunden. Golven är uppbrutna
och det märks att renoveringen sker mycket
noggrant. Avloppsledningarna är redan
grävda. Trots att de också har Knut under
sina vingars beskydd räknar de med att flytta in nästa höst.
Birgitta Bäck
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Tipspromenad i Röda Korsets regi 29 sept.

En viktig tradition för min familj är att
åka till Trehörna på våffeldag och tipspromenad i hembygdsgården varje höst.
Inget undantag i år heller, förstås. Vädret
var helt ok även om inte höstsolen började
lysa förrän vid 12-tiden. Genom åren har
man nästan helt klarat sig från regn den
här dagen.
Efter en stärkande promenad i skogen och
frågor som var i stort sett ”ogooglingsbara”, så bänkade vi oss i hembygdsgården.
Som vanligt var det full fart på lotteri- och
våffelförsäljning. Personalen verkade inte
få en chans att köpa lotter eller få en våffla
under hela förmiddagen. De fick jobba
hårt, men det gav också ett bra ekonomiskt resultat. Borden var fulla med lotter
som kollades och inte minst de yngre
jublade när man såg att man vunnit någon
av vinsterna.
Tipspromenaden vanns av Viktor Johansson med 11 rätt följd av Astrid Andersson
på 10 rätt.
Mikael Ahlm
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Traktorrace i Trehörna
Det började med att min sambo Anders
köpte sin älskade Massey Ferguson och fick
en idé om att dra ihop ett gäng traktorägare
och åka på en utflykt runt Trehörnasjön.
Idén spred sig, fler och fler tyckte det lät
roligt och utflyktsmålet bytte destination.
Den 21 september samlades totalt 13 traktorer med förare och medpassagerare för att
i karavan åka från Trehörna över Bonderyd
till Kvarnryd. Där diskuterades bland annat utseende, årsmodeller och finish bland
de mest entusiastiska medan vi alla fikade
i solskenet. Efter en stund återvände karavanen över Stormatorp till Trehörna igen.
Stämningen var på topp under hela utflykten och alla var överens om att detta måste
vi göra om nästa år igen!
Karin Pettersson
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Naturum Tåkern

Sista helgen i september var det dags för
Friluftsfrämjandet i Trehörna att åka på familjeutflykt. Naturum vid sjön Tåkern var
utflyktsmålet. Det var knytte-, mulle-, strövarbarn med föräldrar, far-morföräldrar, ledare och några från styrelsen som var med
på utflykten. När vi samlats blev vi mottagna av Kjell Antonsson som guidade oss.
Först anordnade han en aktivitet för barnen,
ja även de vuxna sågs intresserade. Kjell
var duktig på att fånga intresset från liten
till stor. Uppgiften var att håva upp små vattendjur ur Tåkern.

Sedan fick barnen ta med dem in och titta i
förstoringsglas, luppar och mikroskåp. När
smådjuren var undersökta och artbestämda
visade Kjell oss runt inne på Naturum. Vi
fick också se en kort film i en filmsal med
mycket information om fågellivet och
många natursköna bilder från Tåkern. Till
sist var det dags för den medhavda matsäcken som avnjöts utanför den mycket
ovanliga och vackra Naturum-byggnaden
som är gjord av vass.
Lotta Pettersson
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Händer i Trehörna
14 dec. 18.00

Luciagudstjänst
Trehörna kyrka

24 dec. 23.00

Midnattsgudtjänst,
i Trehörna kyrka.
Kyrkokören

6 jan. 18.00

Glöm inte att kolla allt nytt som händer på

www.trehorna.nu

Hela redaktionskommittén vill
tacka alla som skickat intressanta
och roliga bidrag till vår tidning
under året. Utan er hade vi haft
Ljusgudstjänst, i 		
svårt att få ihop en tidning till varje
Trehörna kyrka.
Kyrkokören bjuder utgivning.
på sång och kaffe

Vi vill också passa på att önska alla
28 jan. 19.00 Kvinnokväll, Hem- läsare en riktigt
bygdsgården. Därefter varannan
vecka

29 jan. 12.30 Sopplunch i Lust-		
huset

9 febr. 18.00 Taizegudstjänst, 		
Hembygdsgården

GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR

Katarina Birgitta Lotta Karin

24 febr. 18.00 Årsmöte Röda
Korset, Hembygds
gården
24 febr. 19.00 Årsmöte Byalaget
Lusthuset
26 febr. 12.30 Sopplunch, Lust-		
huset
8 mars

Gourmetrace mer info kommer

Nästa Trehörnablad kommer i lådan den
4 mars 2014.
Frågor eller material skickas till:
katarina.borjesson@aut.oem.se
Sista datum för material inför nästa
nummer är den 15 februari 2014.

