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Lucia

Röda korsets auktion

För 58:e gången skrider Lucia med tärnor
in i Trehörna kyrka. Som vanligt håller
Elvy Rydberg i trådarna, men med assistans av Kicki Svenberg och med Elisabeth
Ramstrand vid pianot. Alla i luciatåget var
mycket välsjungande. Årets lucia, Miriam
van Baalen, överträffade all annan sång.
Hon sjöng ”Stilla natt” a capella – på
ett fantastiskt vackert och gripande sätt.
Solo sjöng också Hanna Nielsen, nämligen ”Himlen i min famn” – en betydligt
modernare sång.
En kvartett tärnor sjöng ”Låt det brinna”.
Blandat med sångerna lästes många vackra
dikter och bäst bland dem var Nora från
Klämmesmålen (en av de yngsta tärnorna):
Lucia sprider glädje och ljus
i både koja, slott och hus.
Hon kommer till oss varje år
och trevnad följer i hennes spår.
Ja, trevnad följer i hennes spår, det kan
man gott säga....

Efter luciafirandet i kyrkan följde Röda
Korsets årliga kaffeservering och auktion
i skolan. Ecke höll som vanligt i klubban och fick oss att köpa allt från ätbara
varor till granris format som julbock och
dörrkransar. Förutom detta såldes 8 lotterier, där alla vinster var skänkta. Tillsammans med kollekten inbringade kvällen
en summa av 20 044 kr, som Röda Korset
tackar alla köpare för.
Birgitta Bäck

Birgitta Bäck
Det var som vanligt Ecke som svingade
klubban och försökte trissa upp priser på
auktionen.

Den tappra skaran i Röda korset som
arbetat med auktion och servering sammanfattar kvällen...
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Förskolan

Kvinnokvällar

Som nog alla i Trehörna vet så är Trehörna
skola till försäljning.
Förskolan Solgläntan ska flytta in i Tores
hus på Kyrkvägen. Kommunen hyr
huset av Tore. Föräldrar och personal ska
tillsammans med kommunen vara
delaktiga i lite renovering, så finns det
någon arbetsvillig Trehörnabo som har
lite tid så är ni hjärtligt välkommna. Huset
är ett bättre alternativ än förslaget om
dagmammor, så vi ser med spänning och
förhoppning fram mot flytten.
Huset passar bättre för verksamheten och
det är en härlig och spännade trädgård.
Nära till lekparken får vi ju också.
Vi har börjat att packa och flytten beräknas
runt april.

När jag öppnar dörren till Hembygdsgården sista tisdagskvällen i november doftar
det av glögg, pepparkakor och mandel.
Det smakar alldeles utmärkt, för utomhus
är det lite ruggigt, denna Kvinnokvällsavslutning. Vi är ett dussintal kvinnor, som
träffas varannan vecka för att handarbeta
tillsammans. Inte så att vi gör samma sak.
Nej, allt från broderi, stickning, knyppling
till målning av korgar, kort m.m. har under
åren legat i våra händer. Mycket av detta
gör vi för vårt eget nöjes skull, men ibland
går alstren till syföreningens lotteri, som
säljs under hösten. Detta år inbringade det
5000 kr, som oavkortat går till välgörande
ändamål. Tack alla som stöttat vår försäljning!
Förutom glögg vankas det denna afton
hemkokt/-bakat risgrynsgröt, bröd och
bakelse. Otroligt gott! Kvällen avrundades med många härliga adventspsalmer.
Känner Du för att vara med i vår gemenskap - kom till Hembygdsgården tisdagar ojämna veckor kl. 19.00.

Lina Johnsson

Birgitta Bäck

Här serveras en del av deltagarna gröt
och skinksmörgås inför jul.
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Julkrubban i
Trehörna kyrka
Många, särskilt barn, har under juletiden
glatt sig åt den fina Julkrubban i Trehörna
kyrka.
En tradition som har 20 år på nacken. Den
första krubban i modern tid gjordes 1989
på initiativ av Gunni Karlsson.
Syföreningen skänkte då pengar till inköp
av krubba och alla figurer. Trehörnabarn i
Ansgarsjuniorernas och Svenska Kyrkans
Ungas olika åldersgrupper har under åren
varit med och iordningställt julkrubborna.
Under några år ledde Jerker Sandegård
ungdomarna i fackeltåg från lokalen
i Tallboda till kyrkan. Där ledde han
barngudstjänst, under vilken julkrubban
färdigställdes. På den tiden kunde man se
ett 20-tal barn i olika åldrar med föräldrar
och anhöriga delta. Att så många deltog
berodde på att det fanns många barn i vår
skola.
De senaste åren har Gunni tillsammans
med barnen på förskolan byggt upp krubban till Julens gudstjänster. På bilden som
togs den 21 december, ses Gunni berätta
om vad som hände vid Jesusbarnets födelse i stallet i Betlehem. Vi får hoppas att
traditionen kan hållas vid liv under många
år framåt.
Stig Stenberg

Så såg Julkrubban ut 2009

Återigen - hundar!
Det som göms i snö, kommer fram i tö
eller tidigare ändå!
I byn finns det många hundar som rastas
på gatorna. Den absoluta majoriteten av
ägare sköter borttagande bra. Men det
finns några som inte bryr sig. De föser ner
snö och trampar till, går vidare och låtsas
om inget. Men det kommer andra hundar
som luktar rätt på skiten och valpar tycker
ofta att det smakar gott. Det är inte bara
jag tycker det är illa att bajset ligger kvar,
även föräldrar till småbarn ogillar det. När
mildvädret så småningom smälter snön
och tinar upp lortarna. Barnen som då
leker i vägkanten kan få skiten med hem
på kläder eller skor.
För allas trevnad hoppas jag på bättring.
Stig Stenberg

Gunni berättar om Jesusbarnets födelse i
Betlehem för Nanna, Moa, Alice, Stella och
Mira.
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Julpyssel
På förmiddagen den 5 december kom drygt
20 personer till Lusthuset för att julpyssla.
Det var stor variation i åldrarna både barn,
ungdomar och vuxna De målade, klippte,
limmade och glittrade för fullt under några
timmar. Det blev alltifrån tomtar, änglar
granar, snögubbar till julkort. Många var
flitiga och mycket fint blev det. Medan
färgen torkade kunde man passa på att
dricka saft eller kaffe och smaska på lite
gott fikabröd som byalaget bjöd på.

Innebandy
Ett tappert gäng träffas på tisdagar och
spelar innebandy. Det är alltid lika hög
stämning och ibland ganska tuffa tag. Lite
vätskepauser med snack om vad som händer i byn hinner vi också med ibland. Är
du intresserad att vara med så kan du höra
av dig till Lina 0140 – 755 155.
Lotta Pettersson

Karin Pettersson

Victor, Hanna, Hasse, Karin, Nichlas,
Lina och Lotta bakom kameran laddar för
match.

Moa och mamma Mia närmast kameran
hjälps åt att pyssla tillsammans med Mira
och hennes pappa Magnus.
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Gourmetrace
Arrangera Gourmetrace.
Det är en hel del att planera inför denna
festkväll. Det är anmälningar som tas emot
och listor skrivs på vilka som ska bjuda på
förrätt, varmrätt respektive dessert. Detta
skrivs sedan i brev och lämnas hem till
alla cirka en vecka innan festkvällen så att
alla kan förbereda för sin rätt. Sedan ska
gäster fördelas hos de olika värdparen. De
deltagande paren ska inte träffa samma
par under någon av rätterna vilket också
är viktigt att tänka på i planeringen.
Det är även öppet för deltagare utanför
byn så en viss hjälp med skjutsar måste
också ordnas. Vid de olika rätterna har
värdparet fått igenklistrade brev där alla
har instruktioner om hur värdpar och
gäster ska gå vidare till nästa rätt, dessa
instruktioner lämnas ut dagen innan
festkvällen.
Så är det festdag och dags att åka/vandra
runt i stugorna och avnjuta de tre olika
rätterna. Efter avslutad trerättersmiddag
i tre olika hem är det sedan dags för
gemensam fest i Lusthuset. Där blandar
arrangerande par välkomstdrink och fixar
någon liten gemensam aktivitet. När
alla sedan dansat till musik, bjuds det
på ”nattamacka” i form av varm korv.
Kvällen avslutas sedan med dans så länge
de flesta orkar… de sista får man som
alltid köra hem….
Lotta Pettersson
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Årets gemensamma aktivitet var en knäsittarlek. Det kunde bli många i ett knä....

Dans i Lusthuset efter avslutad trerättersmiddag i olika hem.

Vid den gemensamma festen i Lusthuset
vid Gourmetracet skrev några svar på
frågan:
Vad är det bästa med Gourmetracet?
”Den sociala samvaron.”
Kalle Bäck
”Träffa nya människor, nya hem som annars inte skulle besökas.”
Per K
”Träffa allt folk igen och få ett litet avbrott
i det dagliga ruset.”
ESta
”Träffa nya människor, äta god mat tillsammans och bara umgås.”
Utan signatur
”Träffas och umgås, träffa nya människor.”
Utan signatur
”Träffa trevliga människor.”
Utan signatur
”En trevlig kväll på alla sätt.”
Utan signatur
”Jag har inte suttit i knät så mycket på 73
år. Tack för de´. ”
Henrik
”Det är väldigt roligt och mycket trevliga
människor att umgås med.”
Otydbar signatur
”Spännande att inte veta vem man får som
gäst och som bordskamrat vid de olika
rätterna.”
Utan signatur
”Det är jättekul att träffa människor man
annars kanske inte umgås med, kul lek i
Lusthuset.”
MS
”Alltid lika trevligt. God mat i trevligt
sällskap.”
Anna Landers

”Lite slapp chaufför, för lite sladdar. Vill
ha mer drag i bilen nästa år.”
Anders.K.
”Arrangörsmässigt KANON. Inga misstag.
Härligt att träffas oavsett vem som kommer.”
Hans Börjesson
”Att träffa personer som man inte träffar i
vanliga fall. Att det skapar gemenskap.”
Leena på Erikslund
”Att få träffa alla underbara människor.”
Kicki. S.

Julotta i Trehörna
För första gången på många år fick vi en
snörik Jul. Vår vaktmästare Kurt Pettersson hade placerat ut marschaller som lyste
upp vintermörkret. Ett 70-tal besökare hälsades välkomna till ottan. De fick inviga
de nya, sköna dynorna på kyrkbänkarna
i vackert blått kläde. En tacksam tanke
sändes till Kerstin Stenberg, som arbetat
hårt för att dynorna skulle finnas på plats
till Julottan.
Ottan leddes av vår kyrkoherde Anders
Hult. Kyrkokören, förstärkt med Sten-Olof
Ramstrand, sjöng de vackra julsångerna
och stämningsfulla psalmerna.
Julottan 2009 blev ännu en fin högtid i
Trehörna kyrka.
Stig Stenberg
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Händer i Trehörna
Söndag 7 mars kl. 18.00
Önskesånger och av kyrkkaffe i
Hembygdsgården
Söndag 21 mars kl. 18.00
Ljusmässa i Hembygdsgården med
kyrkkaffe
Lördag 27 mars kl. 10.00-13.00
Påskpyssel i Lusthuset
Långfredag 2 april kl. 11.00
Gudstjänst i Trehörna kyrka
Annandag Påsk 5 april kl. 11.00
Påskmässa i Trehörna kyrka
Söndag 2 maj kl. 18.00
Taizemässa med kyrkkaffe i
Hembygdsgården
Kr Himmelsfärds dag
13 maj kl. 06.30
Samling vid Lusthuset för
Gökottevandring
kl. 08.00
Andakt/Otta på Lustholmen.
Vid regn i Lusthuset
Torsdag 27 maj kl. 18.00
Avslutning av vårterminen för
Svenska kyrkans unga i Trehörna.
Ny adress för Ödeshögs församlings
hemsida:
www.svenskakyrkan.se/odeshog

Tidning & Hemsida
Ni har väl sett vår nya hemsida?
Gå in på:

www.trehorna.nu.

Där hittar ni all information om vad
som händer i och runt Trehörna.
Sidan uppdateras med täta intervaller.
Trehörna byalag har en egen e-postadress:
trehornabyalag@orion.vokby.se
Vi behöver hjälp med material för att hålla
vår tidning vid liv. Har du nån historia från
förr, en upplevelse i vardagen, stor som
liten eller nåt annat du vill dela med dig så
tar vi gärna med det i vår tidning. Finns det
sen nån relevant bild så är det ännu bättre.
Vi har ibland funderat på om vi ska annonsera saker som vi vill sälja, har du något
sånt så är detta ett utmärkt forum.
Nästa Trehörnablad kommer i lådan den
1 juni 2010.
Frågor eller material skickas till:
katarina.borjesson@aut.oem.se
Sista datum för material inför nästa nummer är den 12 maj.

