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SLÅTTER VID HEMBYGDSGÅRDEN
Måndagskväll i midsommarveckan, som
traditionen bjuder, samlas en tapper skara
för slåtter runt Hembygdsgården. 15 personer med lie, räfsa eller trimmer. Lilla
Linnea, 1,5 år sänker medelåldern rejält!
En av kvällens ”lie-män” är Sixten Ahlm.
Det syns att han har lång (drygt 70 år) vana
av detta redskap. Han svingar den galant
gång på gång, säker på att den tar på rätt
ställe.
Redan i 13-årsåldern började Sixten att slå
trädgården hemma i Lassarp. I början fick
han hjälp med slipningen. Men tre år senare
ansågs han fullärd och fick vara med de övriga ute på slåttern och även slipa sin egen
lie.
När t.ex. ängarna till höger om ”Ängalia”
(från Ekeberg räknat) skulle slås räckte inte
gårdens folk till. Ytan var ungefär 8 ha och
många slåtterkarlar och räfserskor lejdes
in för detta. Då fick mor i huset stanna vid
spisen hela dagen. Alla skulle ha förmiddagskaffe, middag och eftermiddagskaffe.
En del av dem stannade också kvar till
kvällsmaten.
Många barn var det i familjen och mycket
roligt hade de tillsammans. Kanske framförallt på sommarhalvåret. Men tro nu inte
att de lekte sig genom åren fram till tonåren. Nej, inte alls. ”Jag vill inte” var ett
uttryck som aldrig förekom, säger Sixten.
Blev man ombedd att hjälpa till så gjorde
man det. Men vackra sommardagar hägrade naturligtvis ett svalkande bad. Oftast
fick då syskonen lite extra ledigt i samband med middagsrasten. Snabbt som ögat
sprang de till Sandkullagölen, 1,5 km, badade och sprang hem igen. Det gällde ju att
inte komma för sent till nästa arbetspass.
Att passa tiden var inte lätt, för några armbandsur hade de inte.
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Cyklar då, kanske du undrar. Men nej, i
tidiga barndomen hade de inte det heller.
Jag förstår om de längtade till badet. Men
nog tror jag, de var både tröttare och varmare, när de kom tillbaka. Tänk er: En och en
halv kilometers slakmota (som Gunde Svan
skulle uttryckt det) från Sandkullagölen till
Lassarp. Just vid middagstid när solen gassar som mest på den vägsträckan!
Nu åter till 2015. Efter några timmar är slåttern färdig. Ja, det tar faktiskt längre tid än
man kan tro. Det höga gräset ska inte bara
slås utan också räfsas ihop och bäras bort.
Fint blir det!
Kvällen avrundas med ett gediget fikabord,
som Berit Pettersson dukat upp.
Birgitta Bäck

GAMMELGÄDDA FÅNGAD

FÖRDÄMNINGEN

Storgädda fångad i Trehörnasjön

I TREHÖRNASJÖN

Det högg till rejält i Åke Öbergs spinnspö
när han var ute och fiskade sent i oktober
vid Notuskullen. Efter 15 minuters kamp
kunde han landa fångsten i båten.
Det visade sig vara en gädda på hela 8.6 kg
och med längden 110 cm. Den röd-blåa
15 cm långa wobblern satt långt ner i
halsen. Men en rejäl tafs av stål kunde gäddans tänder inte rå på.
Vi gratulerar storfiskaren till jättefångsten.
Är detta månne rekord? Läsekretsen får
gärna höra av sig.

Under förra hösten var vi ett gäng från
Fiskevårdsföreningen som lagade fördämningen mellan Slangeryd och Mosstorpet vilket vi skrev några rader om i förra
höstens Trehörnablad. Tyvärr blev det lite
otydligt i texten och för att det inte ska bli
några missförstånd vill vi därför göra ett
förtydligande.
Fiskevårdsföreningen har inget ansvar och
inga befogenheter när det gäller reglering
av vattenståndet i Trehörnasjön. Ansvarig
för detta är Clas Karlsson i Hallinge. Det är
alltså ingen annan som får ta bort eller lägga tillbaka de plankor som styr vattenflödet
ut från Trehörnasjön. Tyvärr hände detta
vid något tillfälle under våren. Om man har
frågor om vattennivå eller reglering skall
man kontakta Clas.
Christer Ignell/
Trehörna Fiskevårdsförening.

Christer Johansson

TREHÖRNAS VATTEN
Vi är flera familjer i Trehörna som upplevt att vattentrycket i våra kranar har varit
ojämnt på senaste tiden.
Står man i duschen kan plötsligt trycket på
vattnet avta avsevärt, som ett exempel.
Det verkar som det inte har nån betydelse
hur lång sträcka man har till vattenverket.
Jag uppmanar alla som upplever detta att
höra av sig till kommunen för att de ska bli
införstådda med problemet.
Om vi inte hör av oss kan de inte veta att
problemet upplevs hos oss.
Trehörna Byalags styrelse /
Katarina Börjesson
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RÖDA KORSET
Söndagen den 20 september var det åter
dags för den årliga hösttipspromenaden
med våffelservering i Hembygdsgården.
Vädrets makter var med oss och det blev en
riktig skördefest.
Tipspromenaden genomfördes av 66 personer. Antingen genom att gå spåret eller att
stanna kvar på plats i Hembygdsgården.
Efter väl förrättat värv serverades det våfflor med hemgjord jordgubbssylt.
Hela dagen gick med inslag av naturens/
höstens skafferi då mycket av vinsterna
på tipspromenaden, lotterierna och försäljningen bestod av bär, frukt, svamp och
hembakat bröd.
Behållningen av dagen blev 9505 kr som
gick oavkortat till Världens barn.
Världens Barn är Radiohjälpens största
insamlingskampanj och involverar en stor
del av det ideella Sverige. Insamlingen är
ett unikt samarbete mellan Radiohjälpen
och 21 svenska humanitära organisationer.
Målet med Världens Barn är att skapa förutsättningar för barn i alla länder att få det
som de har rätt till: hälsa, utbildning och en
värdig framtid.
Trehörna Röda Korskrets vill tack alla er
som stödjer vårt arbete.
Gunnel Ydrefors
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LUCIA

Efter knappt sjuttio år måste vi tyvärr meddela att det inte blir något mer luciafirande
I Trehörna Rödakorskrets regi.
- När detta meddelande nådde några föräldrar i Trehörna beslöt man att försöka hålla
traditionen vid liv i ny tappning.
Sagt och gjort. Ett antal föräldrar beslöt
sig för att samla ihop barn som ville ställa
upp och gå lucia i kyrkan. Man har arrangerat präst, kantor och vaktmästare för att
kunna genomföra detta. Övningar pågår
för fullt så lucia kommer vi kunna njuta av
som vanligt lördagen 12 december klockan
18.00. Röda korset kommer inte att ha kaffeservering efteråt, men de kommer att stå
med sina bössor för insamling i kyrkan.
Som en liten kuriosa kan vi meddela att
sedan 1947 har luciafirandet i Trehörna
inbringat sammanlagt 566 146 kr till Röda
Korset.
Tack för alla dessa år.

FRITIDS SVALAN

VANDRINGAR

Jag som arbetar på Svalans fritids heter
Helene Thunberg, jag bor i Hejla med min
familj sen några år tillbaka.
På fritids brukar vi hitta på alla möjliga saker. Vi pysslar och leker, sjunger och spelar
instrument, målar och ritar, läser sagor eller
spelar spel. Lekparken med nya kompisgungan och klätterväggen är vårat favoritutflyktsmål just nu. Här är några bilder på
barnen och aktiviteterna på fritids.
Mvh / Helene

Höstens måndagsvandringar är till ända.
Mörkret tar över och vi får se fram emot
vårens vandringar då det bara blir ljusare
och ljusare på kvällarna.
Som mest har 20-talet personer deltagit och
även betalt sin avgift (10 för de stora och 5
för de små).
Barnen har gått en sträcka på 3-5 km. Bra
gjort!
Vuxna har fått välja att gå i en ordinär eller
snabb grupp. Sträckan har varierat mellan
6-11 km.
Efter sista vandringen lottades många fina
priser ut bland deltagarna.
Birgitta Bäck
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TREHÖRNA TRAKTORRACE 215
För tredje gången ordnade Anders och Kitte
traktorrace. I år var det rekord vad gäller
antalet traktorer, det var 28 stycken. Det var
folk från Ödeshög, Boxholm, Frinnaryd,
Mjölby och Trehörna. Vi åkte på småvägar
genom en fantastisk höstnatur runt Trehörnasjön. Vi stannade vid Kvaneryd där vi fikade sedan åkte vi tillbaka. Alla tyckte det
var kul.
Alice Pettersson
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RECEPT
Vad passar bättre i höstmörker och lite
ruskväder än en god soppa.
Här kommer ett recept på Morotssoppa
som vi fått av Ann-Cathrine Ignell.
MOROTSSOPPA
1 l vatten
4 stora grovrivna morötter
0,5 gul lök
2 st fiskbuljongtärningar
2 dl creme fraiche
200 gr mjukost /räkor dill
Ev.ägghalvor o dill
Kryddas försiktigt med
chilipeppar,cayennepeppar
Fräs morötter och lök i pannan,
koka vatten o buljong.
Blanda alla ingredienser
Ann-Cathrine Ignell

STIPENDIE
Kom ihåg att söka stipendium från Behmska
stiftelsen.
Det gäller dig, som är högst 25 år, och som
studerar på gymnasie-/högskola eller liknande.
Ansökningsblankett finns på Ödeshögs
kommuns hemsida.
Vid frågor - kontakta Gunni 070-353 46 54

FRÅN STYRELSEN
Årets upplaga av Höstfest blev inställd.
Festen var planerad till den 31 oktober.
Eftersom vi bara fick in ett 20-tal anmälningar kände vi oss tvungna att ställa in.
Främsta orsaken var för musikernas skull,
dels så kommer det inte gå ihop ekonomiskt
och dels så kan vi inte ta hit dem att spela
för ynka 20 personer. Nu hoppas vi att detta
var en engångsföreteelse och gör ett nytt
försök till nästa höst.
I och med detta vill jag uppmana alla att
anmäla sig till årets gourmetrace 2016.
Detta är planerat till den 5 mars, så boka in
det här redan nu.
Detta är ett toppenarrangemang och man
träffar många nya och gamla bekantskaper
under kvällen. Mer info kommer.....
Ny boulebana håller på att planeras och
byggas vid Lusthuset. Det kommer att bli
två banor som ska ligga bredvid parkeringen. Förhoppningsvis blir allt klart i höst.
Alla ni som har önskemål, tips och idéer
om vad vi i styrelsen ska jobba för - förslag
mottages tacksamt!
Kanske är det nån som är intresserad av att
arbeta för Trehörnas utveckling i styrelsen,
meddela nån i styrelsen så tar vi med detta
till valbereningen inför årsmötet 17 februari.
Styrelsen under året har bestått av:
Katarina Börjesson
Christina Jakobsson
Lotta Pettersson
Monica Blomquist
Niclas Odeheim
Jeff Harrysson
Thomas Lagerqvist
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GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR
önskar
Redaktionskommitten för
Trehörnabladet.
Katarina, Karin, Birgitta,
Gunnel och Agneta

HÄNDER I TREHÖRNA
22 nov. 10-12.00
Julpyssel i Lusthuset.
12 dec. kl. 18.00
Luciafirande i Trehörna kyrka
25 dec. 07.00
Julotta.
6 jan. 18.00
Ljusgudstjänst. Kyrkokören bjuder på kaffe.
19 jan. 19.00
Kvinnokväll, Hembygdsgården.
Därefter var annan vecka.
27 jan. 12.30
Sopplunch, Lusthuset
17 febr. kl 19.00
Årsmöte i Trehörna Byalag,
Lusthuset
22 febr. 18.00
Röda Korsets årsmöte, Hembygdsgården
24 febr.
Sopplunch, Lusthuset
5 mars 2016
Gourmetrace i Trehörna

Kom ihåg att Trehörnabladet finns att läsa
på vår hemsida: www.trehorna.nu.
Här finns även tidigare nummer av tidningen att läsa.

Nästa nummer av tidningen kommer i lådan första veckan i december.
Material till tidningen skickas till:
katarina.borjesson@gmail.com
senast 2015-10-27

