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Bygdegårdsföreningen
har fått en ny styrelse - och ett nytt namn

Ödeshög fyller 50 år
År 1969 slår man ihop landskommunerna Alvastra och
Ödeshög. Det är stora diskussioner och man kommer
överens om att kommunvapnet ska vara Alvastras tidi-
gare och namnet Ödeshögs. Nationaldagen ska firas
vartannat år i centrala Ödeshög och vartannat vid
Alvastra klosterruin.

Överenskommelser  lever - eller faller i glömska. En
färskare handlar om flaggstängerna vid infarten till
Hästholmen. Byalaget bestämmer vilka flaggor som får
hissas. Kommunen håller med fräsch kommunflagga och
Bygdegårdsföreningen med Hästholmaflagga. Så ser den
överenskommelsen ut. Den blir till i samband med att
de då fem flaggstängerna kommer upp.

En överenskommelse som däremot inte finns och som
vi därför vidarebefordrar en varning om handlar om
larm. Det är  Unit Security Sweden som berättar att
personer från flera andra larmföretag påstår att Unit
rycker ut för dem. Så är det inte.

Unit har sina lokaler i gången vid Ica i Ödeshög där en
gång Lysings blommor och senare Ellen Key-institutet
har hållit till. Unit jämför utryckningstider - de har i snitt
under fem minuter, övriga larmbolag över en timme.

Det finns alltså ingen överenskommelse trots att
larmpersonal påstår detta i samband med hembesök.

I detta nummer av Hestholmabladet kan du läsa både
om det som har varit -  Valborg, en konsert, soppluncher,
kulturhelg - och om det som komma skall.

Hästholmens framtid kan kännas extra spännande just
nu. Vad händer i hamnen nu när silon faktiskt är riven?

På Hamngatan fanns en gång ett magasin som revs 2002.
Platsen kallas i dag Gula tomten därför att det hus som
revs var gult. Här ligger i dag en parkeringsplats. Den är
visserligen litet unik så till vida att bilarna har sjöutsikt
men på femton år har det inte hänt mycket.

Alla läsare av Hestholmabladet önskas
en RIKTIGT SKÖN SOMMAR!!
                                                   Redaktionen genom Katarina

Bygdegårdsföreningen har haft årsmöte, till och med
två stycken. Resultatet blev en ny styrelse och på bilden
har Hestholmabladet lyckats fånga sex av ledamöterna.
Från vänster Lars Hansson, Stephan Redman, Camilla
Linusson, Marianne Bremer, Gunnel Kellander och
Viviann Hansson. De som saknas på bilden är Zorica
Nicolic, David Appelgren och Marie Morin.

Föreningens namn är nu:

Även stadgarna har ändrats och enligt de nya är man
medlem i föreningen genom att betala en årlig avgift.

Camilla valdes om som ordförande på ytterligare en
tvåårsperiod och övriga ordinarie är Gunnel, Marianne,
Zorica och Lasse.
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Ny styrelse från april
Hamnen och hamnområdet är övertaget av Ödeshögs-
bostäder AB (ÖBO) sedan hösten 2018. V id års-
stämman i april valdes en ny styrelse. En del sitter
kvar från förra mandatperioden men några är helt nya
i styrelsen. Nu består den av Karl-Gustav Johansson,
som är fortsatt ordförande och Magnus Oscarsson är
vice. Martin Blomberg, Benny Nilsson och Mikael
Eriksson är ordinarie ledamöter.

Grupp för utveckling av hamnområdet
Sedan i mars finns det en särskilt tillsatt grupp för
utveckling av hamnområdet. Gruppen består av
politiker och tjänstemän som alla på något sätt har
beröringspunkter eller kompetenser för hamnom-
rådets utveckling. Detta för att få en bred förankring i
utvecklingsarbetet för området.

De utvalda är: Annicki Oscarsson, Anders Karlsson,
Jonas Andersson och Karl-Gustav Johansson som
bildar en styrgrupp. Jonni Harrius adjungeras till
gruppen. Ingmar Unosson, Peter Kenell, Rebecka Bäck
och Emil Wissman bildar en projektgrupp. Allt enligt
beslut av styrelsen för Ödeshögs Kommunhus AB.

Magasin- och silo-tomten
Nu är arbetet med rivningen av magasinet och
silobyggnaden i stort sett klart. Rivningen har gått bra
och entreprenören har skött sig exemplariskt.
Området kommer att iordningställas tillfälligt för
parkering. Planerna för eventuell byggnation på
tomten har påbörjats och en arkitektfirma jobbar med
att ta fram förslag. Detta kommer att presenteras för
styrelsen i höst.

Båtplatser
Det finns cirka 10 båtplatser som för närvarande är
outhyrda i hamnen. De flesta finns på 100-bryggan.

Turistbyrån / Hamnkontoret i sommar
Turistbyrån / Hamnkontoret kommer att vara be-
mannat hela sommaren alla vardagar klockan 11-19.
Elisabet Pantzar tillsammans med Ella Arnekvist axlar
ansvaret att bistå besökare/turister/båtfarare/hus-
bilar med flera i vår fina miljö i Hästholmen och Ödes-
hög och kringområden.

Information från kommunens teknik- och näringslivsförvaltning
och från ÖBO via näringslivsutvecklare Gunnel Lago

VA-grävningarna
Byte av VA-ledningar planeras ske i flera etapper.

Etapp 1-3 i hamnområdet samt gång- och cykelvägen på
banvallen/Lastbergsvägen kommer förhoppningsvis att bli
klar innan semesterperioden. Vi har stött på mycket berg
som gjort att arbetet blivit fördröjt. Asfaltering av gång- och
cykelvägen från Hallegatan ner till hamnen planeras ske
under 2020.

Etapp 4 i planen är från hamnen upp till “torget” vid lek-
platsen – denna etapp hoppas vi kunna påbörja i höst.

Etapp 5 är från “torget”, förbi Västergården och ner till
Sjöviksvägen. Denna etapp är omfattande och kommer att
ta cirka ett år att färdigställa. Vi planerar att påbörja arbetet
våren 2020.

Vi vill i sammanhanget poängtera att tidplanen för de olika
etapperna är högst preliminär då vi inte förrän vi börjar gräva
vet vad som döljer sig i marken. Etappindelningen ska också
finansieras av kommunala pengar och budget för respektive
år är inte beslutad.

Vi önskar alla en trevlig sommar!



3Virtuell brasa
Vid Valborgstid i år var det torrt i markerna och eldnings-
förbud. Kvällen innan Valborgsmässoafton fick vi besked
av Länsstyrelsen att Hästholmens brasa ansågs ligga utanför
förbudet eftersom den skulle vara omringad av vatten på
alla sidor. Beskedet lockade både radio, TV och tidningar
att göra reportage, eftersom vi skulle ha Östergötlands
enda brasa. Telefonen ringde varm.

På morgonen fick vi dessvärre beskedet att räddnings-
tjänsten satte stopp för brasan på grund av brandrisken.
Det var såklart ett tråkigt besked, men det kändes ändå på
något vis skönt när man betänkte eventuella konsekvenser.

Men vi gav inte upp så lätt! Efter lite brainstorming och tips
mötte Amjad Alassadi upp i hamnen. Han lovade att med
bara några timmars förberedelser ordna virtuell vårbrasa
och fyrverkeri! Som bonus erbjöd han oss att visa upp våra
sponsorer med det senaste inom hologram-tekniken.

Gunnel fick i uppdrag att låna några brädor från siloriv-
ningen, stapla en hög och måla den vit. Återigen ringde
telefonen varm av TV, radio och tidningar! Denna gång för
vår nytänkande och innovativa idé att visa en virtuell brasa!

Kvällen blev trivsam, glad och spontan. Filip Kronhed var
konferencier, Annika Sundholm höll ett varmt och tänkvärt
tal, Manifesta sjöng och “brasan” sprakade. Ur hologrammet
på väggen poppade Hestholmasigillet, ÖBO-loggan och
Light Code-loggan ut och smet in igen. En fascinerande 3D-
illusion. Som avslutning firades våren in med fyrverkeri mot
väggen. En spännande dag som startade i moll och
avslutades i dur!                                                  Camilla Linusson

Annikas Valborgstal
Godkväll! Jag får tacka bygdegårdsföreningen och Tollstad-
gården för förtroendet att hålla detta vårtal 2019 på en av
kommunens vackraste platser. I årets tal tänkte jag fokusera
på tre ord, tacksamhet, gemenskap och hopp.

Jag känner en stor tacksamhet för att mina föräldrar drogs
till Hästholmen en vacker vårdag 1972. Att de valde att leta
lokaler för sitt företag och en bra plats att låta sina fem
barn växa upp på just denna vackra plats, fyller mitt hjärta
med värme. Jag förstår idag varför de körde 20 mil för att
komma hit. De såg det vackra i det lilla. Ett år senare var vi
på plats, visserligen boende i en liten husvagn men kunde
senare flytta in i Alvastrahus innan huset på Tägnegatan
blev till salu. Än idag fortsätter människor att välja att bo
just här. Alla lägenheter, hus och tomter är fyllda, fast vår
skola och affär är borta sen en lång tid tillbaka.

Jag känner en stor tacksamhet att kunna gå upp till Omberg
och få se blåsippemattorna och uppleva alla dofter som
våren för med sig. Stå vid utsiktsplatsen och se ut över
nejden med alla dess färger. Att kunna ta en vårpromenad
till hamnen och få Vätterns bris i ansiktet samtidigt som
fiskebåtarna puttrar ut från hamnen. Våren är vår egen tid
här i kommunen innan vi måste dela med oss vår natur till
alla gäster som kommer under sommartiden.

Gunnel Kellander lånar material inför Valborg
Jag känner även stor tacksamhet att vi i det lilla sam-
hället delar på ansvar och plikter. När våra barn och
ungdomar rör sig i samhället så finns det många ögon
och öron som kan hjälpa dem att ta bra beslut, eller
när jag står och sliter med snön på uppfarten så
kommer grannen med sin snöslunga och vill hjälpa till.
Detta bidrar till gemenskap.

Något mer som ger oss gemenskap är alla fantastiska
föreningar i Hästholmen som hjälper till att skapa
gemenskap. Man kan spela boule, fika, måla, dansa,
delta i fisketävlingar, till och med uppleva teater. Här
finns ett kulturliv som blomstrar, vilket inte minst
kulturskolan med fyra inriktningar och Konstrundan ger
belägg för. Överallt i stugor och byar finns kreativitet
och skaparkraft. Konstutövning och hantverk ser ut att
ligga i folksjälen här.

Att ta en promenad och alltid få ett hej eller en
välkommande nick från människorna man träffar på.
Att tillsammans driva frågor som berör oss. Och vi kan
påverka, det är en stor fördel för oss i de mindre kom-
munerna att kunna höras. Så i stället för att sitta med
armarna i kors och klaga, agera istället. Här blir man
lyssnad på. Vi får heller inte vara rädda för förändringar,
jag kan bara tänka mig vad Hästholmaborna sa när silon
uppfördes på 40-talet. Ska den stora byggnaden för-
störa hela hamnområdet. I dag är det tvärtom ... eller?

Människan lever på hoppet säger man, mitt hopp är att
vi ska kunna efterlämna ett friskt, välmående Vättern-
vatten fullt med liv och utan skrot på botten. Att vi
alltid ska besöka Omberg i framtiden och fortsätta se
all dess prakt. Att våra barn och barnbarn fortsätter
leva i tacksamhet och gemenskap inom kommunen.
Att vi ska sjunga in våren här många år framöver och
glädja oss inför sommarens bad och ledighet. När vi i
bålet bränner upp fjolårets döda ris och grenar, låt oss
också i elden förbränna det förflutnas bittra minnen,
gamla oförrätter och ingrodda fördomar för att i askan
så våra frön till framtidens grödor, tolerans och vidsynt-
het, vänskap, kärlek, samverkan, gemenskap och hopp.
Att vi fortsätter ha ett öppet sinne inför alla människor.

Det stora hoppet är dessa fantastiska människor som
är invånare i den här kommunen, det vill säga ni som
står här och några tusen till. Det är på oss som framtiden
hänger. Låt oss därför utbringa ett fyrfaldigt leve till
våren och Hästholmen och oss själva. De leve! Hurra ...



En fantastisk, tänkvärd och nyttig helg
Årets kulturhelg i Hästholmens bygdegård har regn-
bågstema. Den börjar med en sagostund för alla, som
känner sig som barn, med Robert Fux. Till vardags är
han heltidsanställd skådespelare på Stockholms
stadsteater.

Biblioteket kommer med böcker, ballonger med text
“Bibblan är bäst” och affischer. Men det är inte, som
man kan tro, Ödeshögs bibliotek. Det lyser med sin
frånvaro. Det står Mjölby på affischerna och det är
chefen för biblioteket i Skänninge Sissela Wasén, som
är här.

Den första boken väljer en tjej, som kallar boken
Tårtan. På bokens pärm står det “När prinsessan fyller
år”. Det blir tal om bakning av kaka. Både publik och
Robert tycker om att smaka kakdeg. Prinsessor vinkar.
Det finns många sätt att vinka. Ett är spindelvink.

Robert Fux i sagostund med barnen i bygdegården.

Robert är suverän på att aktivera barnen. Han visar
hur det låter när vuxna håller tal och hela publiken
skrattar. Robert frågar vad man ska ha med sig på en
räddningsexpedition. Svaret kan vara mat och dryck
men det kan också vara elefant (att rida på) och två
tigrar med vassa tänder (då blir alla rädda).

Nästa bok, som Robert läser, är Klackodilen. Pojken
Krille hittar en klänning som han provar. Hyenor vill
berätta detta för Krilles pappa. Grodan Gupp är klok.
Det hela slutar med teater, lysmaskar ordnar med
belysningen och pappan tycker att sonen är jättebra.
Budskapet är “Du är den du är” och bokens namn
kommer av att pappan har skor med klack.

Vi har en hemlig burk med glitter i ögonen, säger
Robert och alla tittar varandra I ögonen och ser glitter.
Sedan får alla prova lite glitter. Om vi vill, säger Robert,
ett uttryck som han ofta använder. Inget tvång!
Avslutningsvis åker Robert rutschbana på regnbågen
och blir nödställd. Han dras i land av starka barn.

För hundra personer avslutas kvällen i Ödeshögs kyrka
med regnbågsmässa, sång av Nova Gospel och kyrk-
kaffe. Anders Magnusson berättar att kyrkvärdarna
känner igen tre som kyrkobesökare, övriga är folk som
normalt inte går i kyrkan. Är vi så delade? Efter mässan
blir det dragshow workshop i bygdegården där Robert
Fux ger deltagarna tips på sminkning och kläder.

Kapade flaggor
Lördagen startar med ett bekymmer som visar att allt
inte är enkelt och självklart. När bygdegårdsföreningens
ordförande Camilla Linusson hälsar välkommen berättar
hon om ett telefonsamtal från en upprörd Håkan
Johansson på 31:ans Glass & Kök i Hästholmen.

Håkan berättar att 31ans regnbågsflagga har skurits ner
och att bygdegårdens lika färgglada flagga vid Macken
är borta. Det ska naturligtvis polisanmälas. Senare ringer
prästen. Även flaggan vid kyrkan i Ödeshög är kapad.

Flaggdåden ger en viss stämning åt invigningen.
Madelaine Vilgren håller ett utmärkt tal om ansvar,
öppenhet, okunskap som föder rädsla, kärlek och
gemensamma fester innan hon knyter band i stället för
att klippa. Efteråt får vi lyssna till en stråkorkester med
Moa Frisk, Christine Hölzer och Mikael Brickarp, som
spelar Haydn. Elever från kulturskolan dansar.

Föreläsningar och samtal
Njeri Olenkere från Tranås, Danmark och Kenya visar
två korta filmer. I “Qorsa gränsen” berättar fyra personer
från Småland om olika aspekter på livet och om att vara
född i fel kön eller hemma i sin kropp.

När det inte är föreläsning, framförande eller musik att
lyssna på kan man studera konsten på väggarna på temat
“Konst att Älska”, köpa en bok, till exempel Marianne
Majsa Anderssons poesibok med målningar eller låna
en från biblioteket på bokvagnen. Sissela har en ut-
låningsmaskin med sig.

På lördagskvällen är det dags för tredje året med
knytpoesi. Som vanligt blandas musik och dikt och som
vanligt är Sissela Wasén suverän. Efter framförandet i
Hästholmen ska hon till SM i Poetry Slam 2019, som i år
äger rum i Malmö under fyra dagar.

Bosse Dahlstrand på sax och Marcus Johansson på bas
inleder kvällen med irländskt. Sedan kommer, ganska
självklart, Over the rainbow. Bakgrunden på scenen är
ett gemensamt konstverk av sex kvinnor i Omkultur –
Ganga Roslin Bladh, Jane Sohlberg, Vivian Mansfield,
Karin Langhard, Jeanette Bennich och Kerstin Grönvall.
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En stråkorkester med Christine Hölzer, Mikael Brickarp
och Moa Frisk spelar ett verk av Joseph Haydn.

Ett antal poesiläsare och musiker gläder publiken denna
kväll. Sommarboende David Andersson ackompanjerar
sig själv på gitarr sedan Moa Frisk hjälpt till att reparera
mikrofonen. David framför bland annat Stagnelius’ dikt
“Till Julia”, som han själv har tonsatt.

Christine Hölzer berättar hur hon flydde för precis 30 år
sedan nu i maj med sina fem barn och kom till Sverige.
Här kan jag se himlen, konstaterar hon. David Appelgren
sjunger en egen sång, han och Stefan Ottman spelar
gitarr och Ronald Beek trummor.

Michael, Bjarne, Elisabet … Camilla är bra på att engagera
människor. Själv är hon programmets sista poet. Kvällen
slutar med bandet “Det är kärlek” med David Wingren.

Ruths hemlighet
Det blir söndag och Ruth Berthilsson från Vaggeryd
berättar om sin stora hemlighet. Alla familjer har sin
hemlighet, säger Ruth. Hon har sex syskon och är född
och uppväxt i en frireligiös lantbrukarfamilj i Ydre. Men
det är inte uppväxten som är hennes hemlighet.

Ruth har varit gift i 38 år. Redan före bröllopet berättar
hennes blivande att han gärna klär sig i kvinnokläder.
Ruth är säker på att det växer bort. De får tre barn och
flyttar efter 15 år i Hälsingland till Småland.

- Jag ville bara vara vanlig, rädd att hamna utanför, säger
Ruth. Mycket energi har gått till att vara rädd. Ingen
visste, inte ens barnen. Har man en gång berättat en
hemlighet kan man inte ta tillbaka den.

Ruth är stolt över att hon nu har vågat lyfta på locket till
familjens hemliga låda. Jag gifte mig med en man, nu
lever jag med en fru, slutar Ruth.

I ett samtal efter Ruths föreläsning dyker det upp flera
praktiska frågor och lagliga hinder. Att byta person-
nummer är ett företag. Vi påminns om att till januari
2013 måste man skilja sig före könsoperationen.

Vad är en transperson? Man upplever sig tillhöra det
andra könet, är inte hemma i det kön man tilldelats. Man

vet inte vad det beror på, berättar Ruth. Det finns flera
teorier, en är att det uppstår under graviditeten. Vad
man vet är att det ökar över världen.

Processer
Det är snart dags för nästa programpunkt. Francisco
Montero Carnot håller i ett samtal med Ross Thornbacke
och Hanna Daun, som berättar om sina könsbekräftande
behandlingar. Hanna går sjuksköterskeprogrammet och
Ross arbetar vid järnvägen.

De berättar om en andra pubertet, svängningar både i
humör och mat, svårigheter att hitta rätt toalett. Passade
varken på toa för män eller för kvinnor, handikapptoalett
okej. Väntetider i en lång process. De beskriver hur
psykologen jobbar. Ställer frågor. Vill du odla blommor?
Vill du skada fåglar? Hatar du din mamma? Hanna saknar
en guide för utredningar.

De måste ta hormoner livet ut. Man får vara beredd på
att folk säger “va”, konstaterar Hanna. Man kan inte höja
rösten, hosta och nysning låter dovt, gapskratt går inte
att kontrollera. Och Ross konstaterar “Hade jag kunnat
välja hade jag blivit född i rätt kropp från början”.

Bilder och sentenser
I Ödeshögs bibliotek har barnen i förskola och fritidshem
kunnat ställa ut bilder och sentenser på temat kärlek.
Både Ellen Keys förskola och Rödingen tar tillfället. På
fritidshemmet Storklubben har man gjort självporträtt,
porträtt som speglar vad som gör oss till de vi är. Eleverna
vill påminna om att det är okej att vara sig själv och att vi
alla är värda att bli älskade.

Barnen har egna tankar om vad kärlek är. Kärlek är kramar,
mysigt, fint, familjen, hjärtan, pizza och omsorg. Tage
på Rödingens fritidshem har gjort en tavla med texten
Våga var dig själv!

Det är en varm och kärleksfull stämning i bygdegården.
Peter Frejhagen från ABF kallar helgen fantastisk och
Camilla säger sig mycket nöjd. Hela helgen är det gratis
både att komma in, att lyssna, titta och delta och att gå
ut. Den som sätter värde på helgens kultur kan swisha
eller lägga pengar i två burkar.                                                        Katarina

Ödeshögs bibliotek har barnens tankar om vad kärlek är
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Juni 2019
Tisdag 18 juni kl 18 Boule vid Vätterhästen.

Ta gärna med egna klot, annars finns det att låna.
Kontakt Vivi Hansson, bygdegårdsföreningen.

Onsdag 19 juni kl 15 - 16.15 Kultur och örtvandring
med fokus på de vilda läkeörterna.

Om folktro och klok kunskap. En lättare vandring
som utgår från Stocklycke på Omberg. Pris 100 kr.
Arrangör: Wettersaga som har flera händelser i

sin annons på sidan 11.

Fredag 21 juni kl 10 Midsommarfirande
Tollstagården. Alla är välkomna att klä stången,

dansa och leka. Levande musik.
Ta gärna med blommor. Fika med tårta.

Tisdag 25 juni kl 18 Boule vid Vätterhästen.
Ta gärna med egna klot, annars finns det att låna.

Kontakt Vivi Hansson, bygdegårdsföreningen.

Onsdag 26 juni kl 19 Sommarmusik i Västra
Tollstad kyrka. Caroline Amneus, sopran

och Daniel Beskow, piano.

Torsdag 27 juni kl 19 Kulturafton Strand.
“Fredrike och emancipationen”, arkivarie Anna

Eklundh Jonsson från Vadstena berättar om
Fredrike Paijkull, en färgstark kvinna som

startade den första kvinnliga folkhögskolan i
Sverige. Den låg på Samuelsbergs gård i Motala.
Anmälan Gun-Britt Fredriksson: 073-059 38 50.
Kostnad 60 kr för medlem och 100 kr för övriga.

I priset ingår föreläsning, te och smörgås.
Antalet platser är begränsat.

Lördag 29 juni kl 12-16 Utställningar i
bygdegården. Hästholmen år 2000 i modell av

Ewald Petersson och Bokbinderiutställning
Birgitta Karlsson. Även försäljning i bokbinderiet.

Söndag 30 juni kl 18 Friluftsgudstjänst i hamnen.

Juli
Lördag 6 juli kl 12-16 Utställningar i bygdegården.

Hästholmen år 2000 i modell av Ewald Petersson och
Bokbinderiutställning Birgitta Karlsson.

Även försäljning i bokbinderiet.

Torsdag 18 juli kl 19 Kulturafton Strand. Sissela Kyle
kåserar under en timme om att ha en feministisk mamma.
Gunhild Kyle är Nordens första professor i kvinnohistoria,

pionjär i forskningen kring kvinnors villkor.
Anmälan Gun-Britt Fredriksson: 073-059 38 50

Kostnad 60 kr för medlem och 100 kr för övriga.
I priset ingår föreläsning, te och smörgås.

Antalet platser är begränsat.

Lördag 20 juli kl 12-16 Utställningar i bygdegården.
Hästholmen år 2000 i modell av Ewald Petersson och

Bokbinderiutställning Birgitta Karlsson.
Även försäljning i bokbinderiet.

Tisdag 23 juli anländer Vänergaleasen m/s Mina till
Hästholmen och far vidare dagen efter. Mina är ett av

världens äldsta segelfartyg, byggt år 1876.

Lördag 27 juli kl 12-16 Utställningar i bygdegården.
Hästholmen år 2000 i modell av Ewald Petersson och

Bokbinderiutställning Birgitta Karlsson.
Även försäljning i bokbinderiet.

Söndag 28 juli kl 18 Friluftsgudstjänst i hamnen.

Onsdag 31 juli Seglartävlingen Vättern Kors och Tvärs har
ett av sina etappmål i Hästholmen. Start i Hjo den 29 juli

och slutmål i Motala den 1 augusti.

Titta efter NYA HÄNDELSER på
bygdegårdens anslagstavla vid Mackaplan

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vid naturum Tåkern är
naturen alltid öppen!

Där finns sjön med fåglar, småkryp  och andra
djur. Där finns sagostig - och där finns Roland
Törnqvists nya skapelse Naturlek. Bara den är

värd ett särskilt besök. Själva naturum är
öppet varje dag till och med den 15 september

kl 10 - 17. Ibland är det guidningar också.
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Lördag 3 augusti kl 9-15 Kaninutställning
I magasinet vid Hamngatan strax före backen

ner till Hästholmens hamn har
Västra Östergötlands Kaninavelsförening

en utställning av kaniner och samtidigt tävlar
kaninerna om vem som är bäst och vackrast.

Lördag 3 augusti kl 10-16 KRÄFTANS OCH FYRENS DAG
Du får fiska kräftor från land i hela hamnen.

Bygdegårdsföreningen hyr ut burar och håvar. Bete
ingår och du får ta med dig kräftorna hem.

Tävling för barn vem som fångar största kräftan.
Lotterier.  Aktion Rädda Vättern (ARV) deltar.

Marknad. Ljugarebänk. Underhållning.
Fyren visas och är öppen. Man kan klättra upp för
trapporna och se utsikten. Fyrens dag uppmärksammas
över hela landet denna den internationella Fyrdagen.

Torsdag 8 augusti kl 19 Kulturafton Strand.
“Ellen Key och tisdagar med Tolfterna - nätverkande

kvinnor i sekelskiftets Stockholm”
Föreläsning med Lisbeth Håkansson Petré.

Anmälan Gun-Britt Fredriksson: 073-059 38 50
Kostnad 60 kr för medlem och 100 kr för övriga.

I priset ingår föreläsning, te och smörgås.
Antalet platser är begränsat.

Lördag 10 augusti Båtklubbens Regatta

Lördag 24 augusti kl 11-16 LOPPISMARKNAD i
bygdegården. Hyr ett bord inomhus för 100 kr

eller ute för 50 kr. Fikaförsäljning
Boka bord hos Camilla: 070-388 73 62

Lördag 31 augusti kl 14 Föreläsning i bygdegården:
“Att växa upp med en psykiskt sjuk förälder -

om kärlek och försoning”
Lars-Erik Strand berättar sin historia med egenhändigt

målade bilder. Frivilligt inträde, frivilligt utträde.
Fika till försäljning.

September
Söndag 1 september kl 16 Gudstjänst i

Västra Tollstad kyrka med pilgrimstema.

Lördag 7 september
OMMAFESTIVALEN Stocklycke.
Se artikel  sidan 9 och annons.

September fortsätter

Torsdag 12 september kl 18 Nulägesrapport om Vättern
Aktion Rädda Vättern (ARV) kommer till bygdegården

och berättar om nuläget och om sin verksamhet.
Fri entré. Fikaförsäljning.

Lördag 14 september kl 14 Vandringens dag
STF Ödeshög och Naturskyddsföreningen Ödeshög

bjuder in till Vandringens dag på Omberg med fokus på
vandring, hållbarhet och kulturhistoria.

Kom för en kul dag där du kan lära dig mycket
och vandra en bit på Östgötaleden.

 Avsluta dagen med After Walk på Stocklycke kl 17.
Ingen föranmälan.

Onsdag 18 september kl 13
Höstens första Sopplunch i bygdegården 40 kr
Vem som är Dagens gäst är ännu inte bestämt.

Torsdag 19 september kl 18 Den vackra naturfilmen
“Bäcken” av Johan Karlsson visas i Bygdegården. Den är
filmad i Tåkern- och Ombergsbygden. Eftersamtal med

Johan, som år 2018 fick Löfska Kulturpriset för sin
naturskildring. Entré 100 kr. Fika ingår i priset.

Lördag 28 september kl 14 - 16.30 Kroki i bygdegården.
Ta med eget block och penna.
Kostnad 80 kr, inklusive fika.

Anmälan till Majsa: 073-150 21 03

Oktober
Onsdag 16 oktober kl 13 Sopplunch i bygdegården

Vem som är Dagens gäst är ännu inte bestämt.40 kr

UTFLYKTER i JULI
Lördag 6 juli kl 10 – 17 Heda Gammaldags Marknad -

Konst och konsthantverk
Marknaden genomförs i en anda av tidigt 1900-

tal. Utställarna är tidsenligt klädda och säljer konst,
konsthantverk, hemslöjd, blommor, örter och

livsmedel med mera. Allt är egentillverkat.
Underhållning och tillfälle att äta.

Arrangör: Föreningen Heda Kulturstråk

Onsdag 10 juli kl 19-20.30 Tio musikaliska
berättelser om Vättern i Heda kyrka

Per Åke Wennerberg, presentation, piano och flygelhorn
och Martina Stenman, sång, flöjt och gitarr.

Lördag 13 juli kl 9 – 18 Johannamarken, traditionell
marknad i Ödeshögs centrum sedan år 1990.

Drygt 100 knallar, tivoli, underhållning. 
Marknaden har fått sitt namn efter

Handelsman Johanna, som var en aktiv och
driftig kvinna i Ödeshög på 1800-talet.

Ny arrangör: LG-marknader.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Till Ödeshögs kommun
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen

miljoochbyggnadsnamnden@odeshog.se

Synpunkter på detaljplan för
f d Järnvägsområdet, Hästholmen

Hästholmens Bygdegård & Byalag har bjudit in till ett
byalagsmöte för att diskutera kommunens förslag till
detaljplan. Tolv personer deltog och var överens om
följande synpunkter.

1. Istället för flera villor och hyresbostäder framför gamla
Utsikten, anser vi att det behöver byggas marklägenheter
på de fyra föreslagna villatomterna på östra delen av
detaljplanen.
Vi har önskemål om marklägenheter, typ Alvastrahus,
både för yngre, som vill flytta till eget boende, och för
65+, som inte längre orkar med sina villaträdgårdar men
ändå vill ha markkänning och med bra tillgänglighet vid
försämrad rörelseförmåga.
Gamla Utsikten med sitt fantastiska läge bör utnyttjas
bättre och byggas om till några mindre lägenheter.

2. Det finns i dag ingen naturlig träffpunkt i samhället. Vi
föreslår att grönytan framför längan vid Krokgatan får bli
en fantastisk mötesplats med växtlighet som ramar in
parksoffor och bänkar med bord. Kanske någon utsmyck-
ning som minner om järnvägsepoken.

3. Återvinningsområdet ska inte läggas vid smågatorna
med tanke på t rafikst römningen, då många utanför
Hästholmen tar bilen dit. I stället bör den flyttas till ytan
vid macken eller andra sidan Sverkerst igen. På båda
platserna behövs en snygg fasad runt om, både estetisk
men också för att förhindra att soporna blåser omkring.
Vi tror framför allt att det blir en säkrare trafikmiljö om
den placeras där. Dessutom är det lättare att komma ihåg
att slänga sopor om man passerar platsen.

4. Vi saknar en trafiksäker förlängning av cykelvägen från
Ödeshög och föreslår at t  den fortsät ter längs med
Vätterns kant, över Ålabäcken, förbi Sverkerkapellet och
Strand och mynnar ut på Omberg. Cykelvägen kan gå
jämsides med promenadstigen och Östgötaleden. Ett mål
bör vara at t  cykelvägen byggs ihop med den f rån
Vadstena.

Området nedanför Drottning Ommas väg har gott om plats
för bänkar och sittplatser och även för ett utomhusgym!
Då erbjuder vi både rekreation och aktiviteter.

Hästholmens Bygdegård & Byalag den 6 maj 2019
Gunnel Kellander

Trafik -nära och längre bort
 Det går att boka buss till och från Ödeshög för alla
som har två kilometer till närmsta hållplats, något som
kan tänkas vara av intresse för Hestholmabladets
ytterområdesläsare. Till exempel kan Närtrafik nyttjas
av personer boende på Omberg, Vadstenavägen/
Mossen och rutten Alvastrakorset - Heda.

Närtrafik går att boka vardagar klockan 9 - 12.30 och 17 -
22, helger och röda dagar 9 - 17. Senast två timmar innan
önskad resa behöver bokningen vara inne, men den väl-
planerade resenären kan boka hela två veckor i förväg.

Numret till beställningscentralen är: 0771-71 10 20.
Kostnad 45 kr för vuxen, 30 kr för barn och senior. Betalas
via app, kontant eller med kontokort.

Ellen Hultman, boende utmed Hedavägen, berättar att
hon är mycket nöjd med Närtrafik. Hon har använt det
både för egen räkning och bokat hemfärd för gäster. Det
som kan upplevas som nackdelar är att det kan uppstå
en hel del väntetid beroende på att beställningsresor
samordnas och att det bara går att åka till en hållplats,
det vill säga till och från Ödeshögs station, säger Ellen.

Även Tina Hindrikes, boende i Heda och Pernilla Larsson
på Turisthotellet är nöjda med och rekommenderar
resande med Närtrafik.

-Önskemål vore förstås att befintlig kollektivtrafik skulle
passera upp förbi Omberg, Alvastra och Heda. Många
ungdomar som bor längs den sträckan kan inte ta sig
någonstans utan att bli skjutsade, påpekar Pernilla.

                Camilla
Flixbus stannar åter i Ödeshög

I nummer 4 i fjol skrev vi om vår minskande omvärld på
grund av att Flixbus åker förbi Ödeshög utan att stanna.
Nu stannar bussarna åter i Ödeshög men ibland blir det
långa raster för de resande.

Några exempel. Fredag mot Stockholm 8,30 > 14,10 och
16,50 > 21,50. Den första med byte i Gränna, den andra i
Linköping. Åter samma dag finns en tur 9,10 > 16,50 med
byte i Gränna och samtidigt rast i 3 timmar 20 minuter.
Åter söndag 12.40 > 18,15 med byte i Gränna och
samtidigt rast i 1 timmar 35 minuter.

Fredag mot Göteborg 8,30 > 11,55 Inget byte. Stopp 9,25
i Jönköping. Åter samma dag finns en tur 13.25 > 16,50
Inget byte. Åter söndag 14.50 > 18,15 Inget byte. 17,20 i
Jönköping och 23,10 > 8,30 Byte i Linköping och samtidigt
rast 4 timmar 30 minuter.

Bra att  bussen åter stannar men det känns som om det
är till Göteborg man ska åka.                                    Katarina

Hestholmabladet ges ut av Hästholmens
Bygdegård & Byalag och trycks hos ABF

Bladets adress: Hestholmabladet c/o
Ljungholm, Tägnegatan 6, 599 93 Hästholmen
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Sopplunchsbesök
Ibland får vi besök vid soppluncherna av någon som
berättar från sin vardag. En onsdag pratas det arkiv, bilder
och annat material som blir historiskt dagen efter det att
det händer.

Charles Eriksson berättar om Ödeshögs föreningsarkiv.
Startar år 2003, håller till i skyddsrum i källaren på
Fabriksvägen 17 i gamla vägförvaltningen. Ordförande är
Hasse Rydberg och har nästan alltid varit. Här finns gamla
grejer från privatpersoner och föreningar. Kommunens
handlingar bor däremot i kommunens arkiv i polis-
stationen.

Charles är arkivföreståndare, öppet varje torsdag klockan
8 - 13. Man kan ringa Charles hem om man vill komma dit
eller har grejer att skänka eller deponera. Deponi kostar
150 kr, gåva är självklart gratis. Lokalen är arkivsäker, här
finns 171 arkiv, 160 kvadratmeter. Det finns fortfarande
plats.

Äldst är en protokollsbok från byalaget i Ödeshög från
1700-talet. Senaste tillskott 50 pärmar från HIF som fanns
i en lada i Tegneby.
- Lämna till oss för säker förvaring i framtiden, säger
Charles.

Ann-Sofi Brax skannar Lasse Anderssons material

Ann-Sofi Brax berättar att Ödeshögs digitala hem-
bygdsbok vill ha fler bilder från Västra Tollstad. Det
finns bara 230 bilder. De får gärna vara färska men alla
ska vara tillfrågade som är på bilder. En ny kategori i
boken är “Då och nu”. Jätteroligt, tycker Ann-Sofi.

Skillnad på att material finns hos Charles och i digi-
tala hembygdsboken? I boken blir allt  offentligt, till-
gängligt på nätet. Så är det inte hos Charles.           Katarina

     Första pris
     i kategorin 

Carolina och Håkan Johansson vann guld i SM, Glass-
mästarens favorit!  31:ans Äppelpajglass! I höst represen-
terar de därför Sverige på Glass EM i Italien. De fick  brons-
medalj i kategorin Valfri glass med banantopping, i nöt-
glasskategorin med sin pistageglass samt med citron-
sorbeten i den kategorin. Alltså medalj i alla fyra kate-
gorierna.
Lycka till i Italien! önskar vi på Hestholmabladet.   Majsa

Spännande festival på berget
Boka upp 7 september i era almanackor. Då arrangeras
nämligen Ommafestivalen vid Stocklycke vandrarhem!
Fem killar, Björn Theel från vandrarhemmet, Jonas
Larsson från Turisthotellet, Johan Bring, Daniel Våtz och
Pontus Bjuremark är initiativtagare till projektet. Det blir
sex spännande band som spelar, i öltälten kommer att
serveras lokal öl från nystartade Omma Bryggeri och
grillmat.

Fem band är i nuläget färdigbokade, Visiteur, Thunder
Tillman, Pixie Ninja, Henrik Johansson och Club of Druids
(med bland annat Johan Bring på sång).
- Tanken var att med musiken hitta band som tangerar
den mystiska atmosfären kring Omberg. Genrebredden
är ganska stor, säger Johan Bring.

Under kvällen kommer även DJ Valdemar att spela.

Biljettsläppet har redan skett, 6 juni öppnade förköps-
försäljningen. Är du ute i tid kostar biljetten 250 kr, lite
närmare festival och vid grind kostar biljetten 350 kr. Det
kommer att finnas ett begränsat antal biljetter, så slå för
säkerhets skull till i tid! Hemsidan är i skrivande stund
inte färdig, men följ sidan “Ommafestivalen” på Face-
book för uppdaterad information.

Vid frågor mejla: bokning@ommafestival.com eller ring
Stocklycke: 0144- 330 44. Möjlighet till tältning kommer
att finnas på Stocklycke äng till en smärre kostnad.

 Camilla
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Hawkey med vänner
På konstrundans lördag bjöds det på  en musikupp-

levelse i Hästholmens bygdegård arrangerad av

Ödeshögs konstförening. I den TID SOM RÅDER NU

hette konserten och de medverkande var Hawkey

Franzén och hans vänner Bosse Dahlstrand, Thomas

Felix, Tony Felix, Sune Hedström, Marcus Johansson,

Annica Lidegran Nilsson och Göran Sanfridsson. Cirka

40 personer lyssnade och cirka 20 åt buffê från Cissis

goda kök, Ödeshögs festvåning.                      Majsa

Öppet alla dagar kl 11-17

Midsommarafton stängt

Trevlig sommar!
 önskar

Hanna med personal

Tel 0144 330 44
www.stocklycke.se

Bygdegården
samarbetar med

När du vill hyra bygdegården ring
Gunnel Kellander 070 322 30 24

Tack
 Bosse Jönsson
för det fina

sminkbordet till
bygdegårdens
teaterloge!

Grillunch med snigelhotell
Vinterns och vårens soppluncher avslutas enligt tradi-
tion med korvgrillning på Omberg. Ett annat sällskap är
redan på plats men snart klara så det ordnar sig. Solen
lyser och värmen är på väg tillbaka. Korv med bröd, kaffe
med god kaka. Som vanligt. Men plötsligt en nyhet.
Barnen från Rödingen gör entré.

Nu är fritidsbarnen på berget varannan vecka, berättar
Heli och Camilla. De äter almfrö, kirskål och maskros-
blad, leker och inte minst – de har ett snigelhotell för
vinbärssnäckor.
- Ibland måste vi hitta upp dem, säger en gosse.
Snäckorna har namn, till exempel Simon och Stina. Och
barnen matar dem ibland. De gillar kirskål.

Rödingen har för närvarande 13 barn men det kommer
fyra nya till hösten. De är redan inskolade och Camilla
berättar att Röding-barnen är jättebra på att ta hand
om de yngre. Genom att de är i alla åldrar från förskole-
klass till årskurs fyra blir de så omtänksamma.

I samtalet mellan barnen och sopplunchgänget kommer
vi in på skräp. Rödingen plockar ofta skräp och har ju
även fått ARV:s miljöpris för sitt engagemang. De är bra
förebilder. Det mesta av det som de hittar är av plast.
Ibland burkar. Varför kan en trasig burk skada?
- Om ett rådjur trampar på den och skadar sin fot kan
det inte fly från ett rovdjur, svarar en gosse.
Barnen tänker i flera led.                                          Katarina
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Pizza, Falafel, Lunchmeny
Grillmeny

Gott kaffe och bakverk
Biljardbord

Öppet varje dag kl 11-21

Tel 0144-33060
Sverkerstigen 3

7 september

Sex spännande band, DJ
Öl från Omma Bryggeri

& god mat
Mitt på Omberg vid

Stocklycke
www.ommafestival.com

Öppet från midsommar

Varje dag kl 11 - 19

Hamngatan 31,
H ä s t h o l m e n

Sommarguidningar
på Omberg & Alvastra
Sverkergården 3 o 24 juli kl 15

Samling Sverkergården

Alvastra 17 juli o 7 aug kl 15
Samling Klosterruinen

Stocklycke Blommor o läkeväxter
19 juni o 10 juli kl 15

Samling Stocklycke

Stocklycke Sagornas berg 7 o 8 sep kl 11
Samling Stocklycke

Pris 100 kr/vuxen Ingen föranmälan
Kontakt Åse 0768 955036

Läs mer på www.wettersaga.se



12

ALLA KAN VARA MED!

Vid frågor: 070 648 30 99

VÄLKOMNA!

Välkomna till äggboden i Alvastra, vi
har öppet kl 8-20 varje dag.

E k o l o g i s k t  n a t u r b e t e s k ö t t  f r å n

g å r d e n  f i n n s  a t t  k ö p a  p å  Ö s t e n s s o n s

b u t i k e r  i  o m r å d e t  o c h  ä v e n  p å

A n n e l i e s  D e l i k a t e s s e r  o c h

U n d e r k l ä d e r  i  Ö d e s h ö g .

V i  v i l l  ö n s k a  a l l a

e n  r i k t i g t  T r e v l i g  S o m m a r  !!

Å s a  o c h  T h o m a s  m e d  p e r s o n a l

Välkomna!

vatternevent.se


