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Våffeldagen 28 sept.
Rödakorsdagen kom med strålande
solsken - inget strilande i år. Deltagarna
hade en skön tipspromenad i skogen. Bra
och utslagsgivande frågor brydde mångas
hjärnor. Alla som körde barnvagn skänkte
en tacksamhetens tanke till Peter Rydberg,
som i sommar hade fixat stigen från hembygdsgården ut till spåret. Efter välförrättat
värv i skogen smakade våffelkalaset mycket bra. Det tyckte alla de 80-talet besökarna
som kom till stugan under dagen. Utöver
fikat såldes lotter som aldrig tidigare. De
många vinster som skänkts hittade raskt
sina vinnare.

Några tog cykeln till Hembygdgården........

Några familjer på väg ut till frågorna........

Många besökare, inte minst ungdomar,
sökte sig även upp till Hembygdsmuseet.
”Mycket kul att se vilka saker man hade
förr i ett hem” eller ”Det var lätt att kolla
på olika saker” var vanliga kommentarer.
Vädret inbjöd även till utelek. Några av de
yngre barnen rullade runt i de stora lövhögar som blåst ihop vid infarten. Festligt
och kul. Trehörnakretsen fick genom sina
insatser och de givmilda besökarna in
5 643 kronor till höstinsamlingen – för ett
medmänskligare Sverige.
Alla som var med i hembygdsgården var
överens om att det var en lyckad dag!
Stig Stenberg
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Tänd ett ljus och
låt det brinna......

I Hembygdsgården stod kaffet framdukat
och drygt 40-talet personer passade på
tillfället att värma både insidan och utsidan
av kroppen denna snöiga oktoberdag.
Sockenrådet summerar dagen som ”mycket lyckad” och hoppas på en fortsättning
nästa år.
Birgitta Bäck

En grav smyckat i oktobersnö
Vid Allhelgonahelgen börjar vi åter igen
tända ljus för nära och kära på våra kyrkogårdar. Hösten och inte minst Allehelgonatiden ger tid för eftertanke. Tid att minnas
dem som gått före oss men också tid att
tänka på våra egna liv. Vi har ju trorts allt
bara ett. Om det blir ett långt eller kort vet
vi inte - det gäller att ta vara på den tid
som vi får till skänks.
Fredagen den 31 oktober kl. 18.00 hölls
minnesgudstjänst i vår kyrka. Kyrkokören
förgyllde med vackra sånger och ljus
tändes för de som avlidit sedan förra
Allhelgonatiden. Redan kl. 14.00 samma
dag ordnade sockenrådet ”öppet hus” med
visning av kyrkans skatter såsom broderade skrudar, kyrksilver (som används vid
nattvarden), brudkrona m.m.
Trehörna kyrka har haft brudkronor i sin
ägo i mer än 300 år. År 1908 bestämdes
emellertid att den första skulle säljas
till Nordiska Museet för 125 kronor. Så
gjordes och så småningom inköptes en ny.
Denna brudkrona har nu hunnit bli 100 år.
Museet var också öppet och besökarna var
många.
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Krucifix från Trehörna kyrka

Vägprojektet
Vår väg mellan Trehörna och Hålan har
som alla sett fått ny beläggning. Det är
uppfräst asfaltsmassa från E4:an som återanvänts och lagts på vår väg. Denna teknik
anser vara den som har bäst hållbarhet.
I skrivande stund håller man på att fylla
ut och jämna till kanterna. Ansvarig från
vägverket och undertecknad har bestiktat
arbetet så här långt och vissa påpekanden
fanns, bl.a. kom vi överens om att det är
mycket ojämn beläggning vid korset mot
Rönnestad-Hult samt att vägens bredd
skulle varit bredare i kurvan söder om
Svartvik. Hur man går vidare med detta
vet vi inte i dagsläget.
Vi från Byalaget vill tacka Vägverket och
Ödeshögs kommun för snabb respons och
ett gott samarbete.
Katarina Börjesson

Friluftsfrämjandet
Nu under hösten har vi två grupper aktiva,
en knytte/mullegrupp och en strövargrupp.
Det är roligt att så många barn vill följa
med oss ut i skogen, vi har barn som åker
både ifrån Tranås och Sommen för att vara
med. Vi skulle dock behöva fler vuxna som
kan tänka sig att ställa upp som ledare, är
du intresserad hör av dig till Karin telefon
34166.
Vad vi har gjort under terminens gång!
I knytte/mullegruppen har vi pratat mycket
om hur man ska uppföra sig när man är i
naturen, exempelvis att man ska ta med
allt sitt skräp hem. Vi har läst om Mulle
och vad han gör i skogen, sjungit sånger,
tittat på djur, växter och spår i snön, lekt
lekar och inte minst ätit matsäck.
De barn som tidigare var Mullebarn blev
nu Strövare och nya utmaningar väntade.
Under terminens gång har vi bland annat
färgat garn med naturmaterial, diskuterat
källsortering och tittat på returstationen
i Trehörna. Dessutom har vi tagit oss till
andra sidan Trehörnasjön och besökt det
vindskydd som finns där. Här fick barnen
lära sig hantera ett stormkök genom att
göra sina egna krabbelurer (ungefär som
pannkakor). Slutligen ska den lilla men
tappra Strövargruppen tackas för ännu en
rolig termin ute i naturen.

Strövarbarn lär sig hantera kniv....

Lucia i Trehörna kyrka
Till årets Luciafirande kommer vi att få se
ett vackert luciatåg med ett 25-tal flickor!
Ungdomar från Trehörna tillsammans med
kamrater i gymnasieskolan och högstadiet
i Tranås deltar.
Högtiden börjar Lördag den 13 december
2009 kl 18.00 i Trehörna kyrka.
Därefter går vi till skolan där inbjuds till
kaffeservering och auktion
Alla hälsas varmt välkomna!
Röda Korset tar tacksamt emot bidrag till
auktionen!

Karin Pettersson
Emma Ydrefors Rydberg

Styrelsen för Trehörnakretsen
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Gravlundar på
kyrkogården
På vår kyrkogård har nu en Asklund
ordnats. Den kommer att färdigställas
till våren. Där stenarna nu finns, skall en
mindre buske eller miniatyrträd planteras i
mitten. Snittblommor, ljus och lykta skall
kunna placeras i lunden av innehavaren.
Asklunden har fem platser. Där den fyrkantiga plattan nu syns på bilden skall en
gravsten i grå granit placeras. Stenen skall
vara 45 cm i innerkant, ha en yttre kant om
70 cm och ett djup om 40 cm (lika med
den lilla plattan på bilden).När asklundens
fem sektioner är fyllda kommer gravstenarna att bilda en ram kring lundens mitt.
Asklunden upplåts inte med gravrätt, men
man har möjlighet till två gravsättningar
inom 25 år efter sist gravsatt.
Redan i oktober har den första urnan placerats i lunden.
Fyra sådana här asklundar har planerats på
gräsremsan i norra delen av kyrkogården,
väster om minneslunden.
Vår förhoppnning är att denna lund skall
vara ett komplement till befintliga val av
gravplats.

Sockenrådet gm / Stig Stenberg
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I Trehörna kan vi, förutom de tidigare
kända kist- och urngravarna, välja mellan
att gravsätta en urna antingen i asklund eller i minneslund. Vilken är skillnaden?
Asklund är ett gravskick av kollektiv
karaktär. Upplåtelse sker utan gravrätt i 25
år. Två askor eller urnor kan placeras där.
Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen. Gravplatsen får förses med en
gravvård med specifika regler (se artikel
på annan plats).
Man får endast utsmycka graven med
snittblommor och under tiden 1 november
– 15 april även med ljus/lykta och krans.
En avgift tas ut för den gemensamma skötseln som kyrkogårdsförvaltningen sköter.
Minneslund är en gravplats med anonym
karaktär. Gravsättningen av askan sker av
kyrkogårdspersonalen utan närvaro av anhöriga. Ingen gravrätt finns. I minneslunden får man bidra till utsmyckningen med
snittblommor och gravljus endast på den
gemensamma platsen, inte i gräslunden.
Enskilda gravvårdar och planteringar får
inte förekomma.
Stig Stenberg

Barnolycksfall

Nya tomter

En kurs i Röda Korsets regi
Projektet med vårt nya tomtområde pågår
och tar sakta men säkert steg framåt.
Om inget oförutsett händer så klubbas detta igenom inom kort och kommunen kan
börja anlägga marken. Den tilltänkta vägen
från Danskvägen som är sagd att vara en
temporär lösning kommer att vara så tills
alla tomter (ca 6-8 st) söder om vägen anläggs och bebyggs. Vägen kommer att bli
Vårens kurser var populära. Det märktes
3-3,5 meter bred för att inte ta så mycket
på att tjugo Trehörnabor anmälde sig till
av naturen i anspråk. Här har man tittat på
kurserna i mars månad. Några fick dock
nya bostadsområdet i Hätte, Tranås som
förhinder varför Trehörnakretsen ordnade
byggt denna bredd på gator. Detta för att få
repris på kurserna den 10 och 17 septemen uppfattning om hur det kommer att se
ber. Nu visade det sig att antalet anmälda
ut. Därefter kommer denna att vara gång-/
”bara blev” 8 personer.
cykelbana och när området exploateras
Det positiva med att så få kom blev, att
norrut kommer tillfartsväg göras från norra
ämnena första hjälpen, hjärt- och lungrädd- infarten i Trehörna.
ning samt hjälp vid sår och brännskador
Riktigt roligt att detta långa projekt med
kunde genomföras den första kvällen.
mycket arbete bakom äntligen börjar ta
Deltagarna var mycket nöjda med kursens form och att vi i Trehörna kan se fram
innehåll och ledning.
emot en utveckling av vårt vackra samAtt inte fler kunde komma, kunde det bero hälle. Positivt är också att det redan finns
på kollisioner med andra aktiviteter?
intressenter som vill bygga hus på nya
Är det så att det fortfarande finns intresse,
området.
vill Trehörnakretsen gärna ordna fler kurser till våren. Tala bara med någon du kän- Katarina Börjesson
ner i styrelsen eller ring Kerstin Stenberg
tel. 0140-340 04. Det går också bra att
skicka ett mail till stig.stenberg@cwm.nu.
Kerstin Stenberg
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Skolhuset

I förra numret efterlyste vi förslag på vad
vi kan använda vår skola till i framtiden.
Förslagen har uteblivit och vi vädjar om
hjälp ännu en gång. Detta har dragits till
sin spets nu eftersom kommunen inte
anser sig kunna driva detta hus vidare och
vill sälja. De har kontaktat Byalaget för att
få igång en diskussion och vi har beslutat
att under hösten/våren göra en förstudie
angående detta. Vi kommer ta hjälp av
Leaderstöd och en projektledare som är
kopplad till Leader för att få driv i frågan
och dessutom få in objektiva ögon som
kanske ser andra möjligheter än vi gör.
Det är lätt att köra fast i en tanke och bli
hemmablind på detta.
Det viktiga är att vi engagerar oss tillsammans för att kunna ha inflytande i vad
skolan ska användas till. Om kommunen
säljer till helt utomstående så har vi ingen
som helst talan i frågan när det gäller verksamhet, därmed inte sagt att det behöver
bli negativt.
Katarina Börjesson

Lusthuset

Anders och Mikael sätter sista touchen.
I Lusthuset har det monterats ljuddämpande plattor i taket vilket har gett en behagligare och lugnare akustik.
Tack alla som avsatte lördag i oktober för
att hjälpa till med detta.
ETT STORT TACK TILL:
Ingrid Höller som skänkt en av sina
finaste tavlor till Lusthuset.
Sixten & Anne-Marie Ahlm som skänkt
två jättefina inramade affischer från 1951
och 1959. Den ena bjuder in till fest i Mossebo festplats och den andra till fotbollsmatch på Ekebergs fotbollsplan. Båda är
mycket fint bevarade och hänger jämter
vårt pokalskåp i Lusthuset.
Katarina Börjesson
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Höstfest

Affischer skänkta av
Sixten & Anne-Marie Ahlm.
HUSGERÅD FÖRSVINNER:
Det som är mindre roligt att skriva om är
att det har försvunnit mycket av vårt husgeråd från Lusthuset. Där har funnits stora
glasskålar, större plastskålar samt uppläggningsfat som nu är borta. Är det nån som
vet att man lånat så var snäll och lämna
tillbaka snarast. Vi har köpt in för att hålla
en god standard av husgeråd i köket men
fortsätter detta så kommer vi enbart att
tillhandahålla tallrikar, glas, bestick och
kaffemuggar!

Några festsugna gäster............
Den 24 oktober var det dags för årets
höstfest. En hellyckad afton då ett 40-tal
personer hade samlats i Lusthuset för att
tillbringa kvällen/natten i glada vänners
lag. Kvällen innehöll fantastiskt god mat,
lek och dans samt imponerande underhållning av Johan Rydberg från Boet som bjöd
på en häftig eldshow, lek och dans. Ett
stort tack till Katarina, Monica och Linda
som anordnade denna trevliga kväll.

Katarina Börjesson
Karin Pettersson

Gourmetrace
Välkommen lördag 28 februari, 2009.
Nu är det dags att börja tänka på 2009 års
gourmetrace. Alla i Trehörna med omnejd
är välkomna att delta. Det är alltid lika kul
och spännande att se vem man får äta hos.
Anmälan + anmälningsavgift 100 kr /par
senast den 18 januari till:
Kicki Jacobsson tel. 34038 eller
Lena Lycke tel. 34128
Trehörna Byalag

Åke, Gunni och Lotta tar för sig av
Monicas goda gulaschsoppa
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Händer i Trehörna
Söndag 7 december kl. 10.00-13.00
Julpyssel i Lusthuset

Lördag 13 december kl 1800
Lucia med tärnor i Trehörna kyrka
och sedvanlig rödakorsauktion mm i skolan.

Skribenter.......
...sökes som vanligt.....
Har du nåt som du vill skriva i Trehörnabladet? Skicka in detta till redaktionen, vi
behöver hjälp med material till vår tidning.
Har du även en digital bild som tillhör så
är det ännu bättre.
Det kan även vara en annons el. dyl.
Kanske finns det någon ytterligare som vill
dela med sig av sina barndomsminnen från
Trehörna med omnejd?

Julafton 24 december kl 2300
Midnattsgudstjänst i Trehörna kyrka.

Frågor eller material skickas till:
katarina.borjesson@aut.oem.se
Sista datum för material inför nästa numTrettondedag Jul 6 januari kl 1800 mer är den 14 augusti.
Ljusgudstjänst i Trehörna kyrka följt
av kyrkkaffe i Hembygdsgården

Tidning & Hemsida

Lördagen 28 februari 2009
Gourmetrace i Trehörna.
Anmälan senast 18 januari.

God Jul
&
Gott Nytt År
önskar alla vi
som gör
Trehörnabladet
Katarina, Stig, Lotta, Birgitta, Karin & Kicki
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Vår hemsida kommer snart att se annorlunda ut. Vi jobbar för att få den mer
uppdaterad och lättare att hitta information
på. Håll utkik på www.trehorna.nu.
Trehörna byalag även en egen
e-post adress:
trehornabyalag@orion.vokby.se
Nästa Trehörnablad kommer i lådan den
3 mars 2009.

