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TREHÖRNADAGEN
LÖRDAGEN DEN 2 SEPTEMBER
KLOCKAN 15.00 - 21.00

DATUM

TID

PLATS

ARRANGÖR

HÄNDELSE

2 SEPT

15.00

LUSTHUSET

Trehörna Byalag

Trehörnadagen. En dag där vi visar upp vår fina bygd, inviger den nya lekplatsen och
välkomnar nya potentiella grannar till Sjöängen

10 SEPT

18.00

Trehörna Kyrka

Svenska Kyrkan

Konsert med kören Bel Canto. Den årliga konserten hålls i kyrkan.

17 SEPT

10.00

Hembygdsgården

Trehörna Byalag

Historisk vandring med Kalle Bäck, samling kl 10.00 vid Hembygdsgården. Ta med
fikakorg och något att sitta på.

24 SEPT

10.00

Hembygdsgården

Röda Korset

Tipspromenad och våffelkafé. Gå tipspromenaden först och sedan umgås med andra
och ät våfflor. Vinnaren av tipspromenaden koras kl 12.00.

NR 101

|

AUGUSTI 2017

BLI VÅR GRANNE - TOMTER VID SJÖÄNGEN

PROGRAM
15.00 INVIGNING AV TREHÖRNADAGEN
Ödeshögs Kommunalråd Annicki Oscarsson och
ordförande för Trehörna Byalag Sture Brolin inviger
denna Trehörnadag i Lusthuset.

15.30 TIPSPROMENAD FÖR DE SOM VILL
15.30 VISNING AV DE NYA TOMTERNA
Ödeshögs Plan & Byggchef Rebecka Bäck
informerar om de nya tomterna som finns tillgängliga
på sjöängen i Trehörna.

16.00 INVIGNING AV NYA LEKPLATSEN
Ödeshögs Tekniska chef Emil Wissman och ledamot
för Trehörna Byalag Karin Pettersson inviger den nya
lekplatsen som färdigställts.

16.30 GUIDNING TREHÖRNA KYRKA
Trehörnabon och historieprofessorn Kalle Bäck
guidar oss runt Trehörna Kyrka, Hembygdsgården.
Vårt museum är också öppet.

17.30 TREHÖRNA WÄRDSHUS OMVANDLAS?

På en sydsluttning nära Trehörnasjön med brygga och nära till
bad har Ödeshögs kommun iordningställt nio tomter. Två av dem
är bebyggda men sju byggklara tomter finns kvar.
I Trehörna bor du nära naturen, nära till gemenskap och föreningsliv
och nära till ett flertal tätorter. Inom 20-30 minuter kommer du till
Mjölby, Tranås, Ödeshög och Boxholm och inom 60 minuter kommer
du till bland annat storstäderna Linköping och Jönköping.
Ta chansen att se tomterna och prata med Plan & Byggchefen
Rebecka Bäck på plats vid Sjöängen kl 15.30.

Ägaren av Trehörna Wärdshus Peter Frejhagen
informerar om hur den gamla skolan blev hotell till att
nu kanske bli folkhögskola till hösten.

18.00 FEST I LUSTHUSET
Trehörna Byalag håller grillarna igång och var och en
tar med sig något att grilla. Vi står för kaffe och kaka.
Bouletävling för de som vill. Trehörna Manskör
uppträder och vi får säkert vara med på allsång.

VÄLKOMNA!

ORDFÖRANDE HAR ORDET
Trehörna är värt att uppmärksamma. Vi har
nästan allt – skogar, sjöar, vacker by med
betagande omgivande landsbygd, ett rikt
föreningsliv och gemenskap.
Lördagen den 2 september uppmärksammas
Trehörna extra mycket. Vi i Trehörna genomför
denna dag en Trehörnadag tillsammans med
Ödeshögs kommun, med många arrangemang
som börjar med en invigning och avslutas med
en fest i byalagets vackra lokal Lusthuset
alldeles vid Trehörnasjön.
Vill du bo i ett semesterparadis med sjön inpå
knuten, med 20 minuters resa till Tranås eller
Ödeshög eller tusentals arbetstillfällen inom en

timmas pendlingsavstånd från Linköping och
Jönköping?
Då är Trehörna platsen för dig. Kom och ta del
av allt som erbjuds och ta med vänner och
bekanta. Det kommer bli en fantastisk dag som
vi spenderar tillsammans. Glöm inte badkläder!
Uppmaning. Hjälp till att sprida informationen
om Trehörnadagen till dina
släktingar, vänner och bekanta.
Använd dina kontakter i Facebook och andra sociala medier.
Låt oss göra Trehörnadagen till
en lyckad dag för alla som bor
i bygden och alla besökare.
STURE BROLIN

