HESTHOLMABLADET
nr 2 juni 2020
Grattis Hästholmabor!

Vi flaggar för skylten!

Östergötlands Bygdegårdsdistrikt vill passa på att säga grattis
och framföra en hälsning till alla er som lever och bor i
Hästholmen. Ni ser ut att vara ett mycket aktivt folk, som
genom era ideella föreningar erbjuds allsköns verksamhet,
oavsett om det är i coronatider eller inte! Via såväl reguljära
medier som i de sociala medierna kan vi dagligen ta del av
inslag som rapporterar om en hög aktivitetsgrad på orten.

Tänk att livet kan bli så annorlunda! Den fullmatade
kulturveckan, “Med tapper hand” och en rad andra
aktiviteter bara försvann - men lever förhoppningsvis
upp igen. Nu får vi glädja oss åt annat. Skylten vid
infarten är fräsch, nya Hästholmaflaggor kan åter vaja Bygdegårdsdistriktet är ett samarbetsorgan för de 40 bygdeoch båten Per Brahe är i hamn.
gårdsföreningarna i samtliga länets kommuner. Vi främjar
Plötsligt får vi alla en lapp i brevlådan. Behöver du föreningsdrivna allmänna samlingslokaler för att de ska
hjälp med handlande? Tre telefonnummer att välja på erbjuda mötesplatser och värna mötesfriheten under förutoch Byalagshjälpen är skapad. Suveränt! Nu hjälps vi sättning att de delar våra demokratiska värderingar. Vi
alla åt. Anwar på Sverkers Pizzeria erbjuder leverans, arbetar aktivt med insatser för att skapa lokal utveckling och
hos Ica i Ödeshög och Coop i Vadstena kan man handla decentraliserad verksamhet inom kultur och andra
via nätet och få alla varor hopplockade och bara att angelägna områden, för att stärka bygdens attraktionskraft.
hämta på baksidan. Ekolådan levererar grönsaker och Hästholmens bygdegårdsförening måste nog ses som en av
frukt vid hemmadörren varannan torsdag. Har livet de allra aktivaste föreningarna inom distriktet. Detta ska ni
blivit enklare mitt i smittan?
som är medlemmar i föreningen vara mycket glada och stolta
Det är bara att önska alla läsare en så skön sommar över! Och ni som ännu inte är medlemmar, men som bor i
som det är möjligt. Ta vara på allt som är bra! Katarina Hästholmen med omnejd, ska omgående se till att bli
medlem och medverka till att göra er röst hörd om behovet
Ploggning med social distans !
av ytterligare verksamhet och engagemang kring landsbygdsutveckling. Inte minst så skulle detta innebära ett litet
stöd till föreningen som just nu går miste om intäkter för
alla avbokade uthyrningar och inställda egna arrangemang!

Jag hoppas att ni boende i Hästholmen på något sätt visar er
uppskattning till de ansvarsfulla och idérika styrelseledamöter ni valt i era föreningar. Vi på distriktet gör det genom
att “sno” Camilla Linusson som ny ledamot av distriktsstyrelsen, med särskilt ansvar för frågorna kring kulturverksamhet!
Varma hälsningar
Lars Nilsson, distriktsordförande

Tuva och Thelma i städartagen
Fenomenet att “Plogga” startade 2016 i Stockholm,
vilket i dag är en förening och folkrörelse med samma
namn, spridd i Sverige och Europa. På föreningens
hemsida beskrivs Plogging: “Det handlar helt enkelt
om att vända den nuvarande negativa trenden för ett
långsiktigt hållbart samhälle”, en attitydförändring.
Ursprungstanken var att jogga och plocka skräp samtidigt, men det fungerar lika bra under en promenad
eller när som helst. Huvudsaken är det kollektiva ansvaret för miljön.

Den 16 Maj var det skräpplockarevent i Hästholmen.
Bygdegårdsföreningen var tillsammans med Förskolan Ellen
Key och Rödingens Fritids anmälda till kampanjen “Skräpplockardagar” hos Håll Sverige rent. På grund av folkhälsomyndighetens råd om distansering var det upp till var och
en att välja område och dag att plocka. Det blev sammanlagt
28 deltagare som “ploggade” på olika platser i Hästholmen
vid fyra olika tillfällen. Arrangemanget var mycket uppskattat
och barnen letade skräp likt en skattjakt där skräpet
behandlades som guldpengar i olika värdefulla valörer, störst
skräp var mest värt! Eventet “smittade” av sig och ledde till
storstädning kring återvinningsområdet i Borghamn.
Vi ser fram emot “Strandplogging” söndagen den 14 juni där
Vätternstranden städas från Sverkerkapellet till Hästholmen
med en fika på vägen. Liksom “Hästholmens återbrukshelg”
15 - 16 augusti. Håll utkik för mer information!
Lovisa
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Information från
Ödeshögsbostäder och
Ödeshögs kommun

I hamnområdet
Arbetet i hamnområdet pågår för fullt. Nu sker läggning
av färdiggräs och sättning av staket och murar vid
badplatsen påbörjas. Det planteras träd, cykelställ ska
monteras och soffor och pollare ska monteras och
placeras. I mitten av juni är planen att vägbanan ska få
sin slutliga asfalt och att vägen därefter kan öppnas upp
för trafik. Just nu har vi behövt sätta upp ytterligare
avspärrning med staket i hamnsvängen då bilar kört förbi
avspärrningar och kört sönder lagd smågatsten och del av
arbetet har måst göras om. Hela området kommer att
skyltas upp framöver så besökare får klart för sig vart man
ska ta vägen.
Linda Egerskog är på plats i turistbyrån för att ge turister
och övriga besökare information om besöksmål med mera
i kommunen. Just nu är turistbyrån öppen måndag-fredag
men i mitten av juni utökas öppettiderna även till
helgerna då Hästholmens Bygdegård & Byalag stöttar upp
med personal.
Restaurang Vätternskutan har hand om uthyrningen av
stugorna, gästhamnsplatserna och ställplatserna.
På grund av coronavirusets spridning kommer inte kulturskolans sommarorkester att underhålla med musik i
hamnområdet denna sommar.
Nyinflyttad eller fritidsboende? Information om
hushållens avfall – soptömning – gröna påsen m.m.
Kommunen har sedan några år tillbaka infört gröna påsen.
Med dess hjälp blir matavfallet till biogas och biogödsel.
För att besöka återvinningscentralen i Orrnäs måste du
ha ett entrékort. Alla fastigheter med renhållningsabonnemang har ett kort. Kortet är kopplat till fastigheten.
Sommartömning för hushållsavfall för fritidsbostäder
gäller perioden maj till september. Hämtning sker en gång
varannan vecka alternativt en gång i månaden. Även
fritidsbostäder kan använda gröna påsen. Har du latrintunna hämtas den samtidigt som dina sopor. Att hämta
latrintunnor är ett tungt jobb. Tänk på att inte fylla
tunnorna mer än den maximala vikten på 15 kg. Du kan
läsa mer om avfall och återvinning på odeshog.se
Kommunen följer utvecklingen av coronaviruset
Samlad information finns på odeshog.se/corona.
Aktivitetstips i coronatider !
Med anledning av coronaviruset och som en försiktighetsåtgärd för att förhindra smittspridning är det nu
många som ställer in sina aktiviteter och evenemang. Det
är ändå en hel del som händer och kommunen planerar
aktiviteter samt har dialog med föreningar. Vi samlar
aktivitetstips; odeshog.se/aktivitetstips.
Vi önskar alla en skön sommar!

Känna historiens vingslag
Susan Ritheim Olsson och Sverker Olsson har nu
tillbringat en tid på Hamngatan 18, dock är det först
i sommar som de tillträder huset. De bor
fortfarande i Marks kommun där de är yrkesverksamma, men planerar på sikt att flytta till Hästholmen. De beskriver det tidigare Värdshuset
Vätterhästen som “det vackra sekeskifteshuset”
vilket de vill arbeta med och ta sig an. De vill
renovera det gamla järnvägshotellet i tidstypisk stil
och i framtida verksamhet “känna historiens
vingslag när man kliver in genom entrén”.
Sverker och Susan är mycket kultur- och
historieintresserade vilket förde dem till trakten
kring Omberg. Släktforskning är ett gemensamt
intresse och byggnadens historia finner de mycket
intressant. De har funnit ett dokument med
samtliga ägare av fastigheten sedan 1918 och har
sedan med egen forskning nått den 5 november
1903 då de berättar att änkefru Anna Velander står
som ägare till Järnvägshotellet. De vill gärna få fram
mer historiskt material om huset men även om
Hästholmen.
I sommar blir det besök på landsarkivet i Vadstena
och de tycker det kunde vara kul att komplettera
redan känd historia från Hästholmen på något sätt.
Sverker och Susan kommer även fortsättningsvis att
vara här på helger och när tillfälle ges då de främst
fokuserar på att se över huset och trädgårdens skick.
De är fortfarande öppna för förslag från boende i
trakten på verksamhet som skulle kunna passa i
Hästholmen. Tankar går just nu kring ett café eller
kanske ett bageri, vilket också skulle kunna
kombineras med ett hantverkshus eller ett mindre
gårdsmuseum. De har även ett restaurangkök i
fastigheten som skulle kunna användas till någon
form av matarrangemang. Sverker och Susan känner
sig välkomnade till Hästholmen och beskriver
framtidstankarna på följande sätt; “ingenting är
´hugget i sten´ och planer är ju just planer som i
detalj kan ändras med tiden”. Vi ser fram emot att
följa utvecklingen i huset!
Lovisa Lindstrand

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bygdegårdens Bankgiro: 331-3558
Swish-nummer 123 515 25 66
Skriv din mailadress vid medlemskap
- avgift 100 kr, för familj 150 kr
Vi samarbetar med

En liten rapport från
Ellen Keys förskola
Under maj månad har vi firat Förskolans Dag.
I vårt gemensamma projekt Hållbar utveckling vill
vi uppmuntra barnen att röra på sig, därför passade det bra att anordna ett eget “Förskolans dag
lopp” här på gården. I uppvärmningen kom Ellen
Keys egna superhjälte och höll i uppvärmningen.

Bouledags
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Nu är boulebanan rensad och fixad inför säsongen! På
städdagen 25 maj kom det sex personer och gjorde banan fin i
solskenet. Efter avslutat arbete njöt jobbarna en stund av
medhavd fika innan provspelet körde igång! Som vanligt blev
det livliga samtal om vad som händer eller ska hända i
Hästholmen.
Varje måndag, hela juni ut, spelas det turnering. Det går alldeles
utmärkt att bara dyka upp enskilda gånger och spela. Det är
också helt okej att låna banan övriga dagar och tider. Klot finns
att låna av bygdegården, kontakta Gunnel: 070-322 30 24.
Om lusten finns kvar fortsätter vi att träffas även in i juli.
Observera att måndagarnas boule är flyttad till kl 15! Förhoppningsvis lyckas vi ändra tiden i alla marknadsföringskanaler.
Spelarna vill nämligen inte dricka kaffe för sent på eftermiddagen, därför ändrar vi från 16 till 15...
Camilla
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Nyfiken på
Hästholmens äldre hus?

Superhjälten fanns i mål och tog emot de kämpande barnen med fina medaljer.

År 1300 finns det 20 städer i Sverige. En av de fyra östgötska är
Hästholmen och år 2000 firas dess 700-årsjubileum. Sedan dess
har vi haft en egen Stadsvandring. Vid ett trettiotal historiskt
intressanta hus sitter skyltar som beskriver ursprungsfastigheten, vilka verksamheter som funnits i huset och vilka
människor som har levt och verkat där.

En lyckad förmiddag och som barnen sa när vi
mumsade glass tillsammans: GRATTIS FÖRSKOLAN
PÅ DIN DAG. VÄRLDENS BÄSTA!!

Therese och Christian Sjöblom har flyttat in i
Västra Tollstad skola med sin son Vilgot. Familjen
kommer närmast från Jönköping.
Emil Hertz flyttar in på Drottning Ommas väg 22.
Anita och Wolfgang Gärtner är på väg att flytta in
på Dr Frödins väg 5E. De återvänder till Ödeshögs
kommun efter några år i Lidköping.
Nya ägare till Forsby Kullegården 3 är Jonna Lee
och John Strand. Paret bor i Stockholm och
kommer ursprungligen från Östergötland respektive Gävleborg. De jobbar båda som kreatörer och
är glada över sitt nyinköpta hus.
Ing-Marie och Mikael Alfvén är nya Hästholmabor
på Drottning Ommas väg 10. De kommer närmast
från Sväm.
Vi hälsar alla välkomna!

By

Stationshuset får en skylt trots att det är rivet. Under järnvägens
glansdagar har Hästholmen både normalspårig och smalspårig
järnväg. I dag finns gatunamnet kvar som påminnelse om var
stationen en gång låg.
Stadsvandringen revideras varje år av bygdegårdsföreningen.
I år har alla skyltar målats med fräsch grå färg. De sätts upp i
början av juni och är sedan uppe hela sommaren. Det finns
karta och lista över skyltarna och deras placering i Turistbyrån i
hamnen. Vandra gärna runt och läs!
Camilla och Katarina

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

När du vill hyra bygdegården

ring Gunnel Kellander 070 322 30 24
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”Gitarren står alltid där!”
“Gitarren står alltid där!” Intresset för musik och
gitarr som instrument har följt John sedan tio års
ålder. Det började på Musikteatern i Motala med ett
antal olika bandkonstellationer med vänner, där
bland annat “Burnout” var ett av dem. Musiken var
hårdrock och punk, med influenser från Metallica och
Green Day. Vidare kom inspirationen från blues och
rock i coverbandet “Vinakademin”. När John var
bosatt i Göteborg föddes intresset för improvisation
och “Blues Jam” blev en stor inspiration.

John Cederqvist flyttade till Hästholmen 2017 med sin
familj. Han jobbar som läkare och har ett stort intresse
för musik och låtskrivande. Hans band Johnny & Drevet
bildades 2015 med ett gäng kompisar i Motala. “Johnny”
kan både härledas till hans namn “John” och samtidigt
en flirt med namnet “Johnny” som är ett flitigt
återkommande namn i musiksammanhang. Texter
såsom “Frankie and Johnny” (Elvis, Johnny Cash),
“Johnny Jingo” (Hayley Mills), “Bye Bye Johnny” (The
Rolling Stones, Chuck Berry), “Johnny Be Good” (Chuck
Berry) och “Johnny Get Angry” (Joanie Sommers).
“Drevet” kan liknas vid ett drivande kugghjul som
driver musiken framåt. Bandet har gett ut ett album
och en singel, där all musik är på svenska och har
blandade influenser från bland annat The Band, Peter
Lemark, Håkan Hellström och Stefan Sundström.

“Känslan kommer först, texten sedan”
John började skriva egna låtar för ungefär tio år sedan
och idén till låtskrivandet börjar alltid med en melodi
och därefter utvecklas texten. Influenser och inspiration kommer bland annat från The Band, Eric Clapton,
Lisa Lystam och Louise Hoffsten.
John har sedan en tid ett nytt projekt “Johnny Goes
West”, där all musik är på engelska och blickarna
vänds mot USA och singer-song writing inspirerad av
countryinfluenser som Jim Ford och The Jayhawks,
poptoner såsom Gavin DeGraw samt soulinslag
såsom The Staple Singers och Candi Staton.
Ett framtida mål är att ge ut en skiva med Johnny
Goes West samt att skriva en låt till Chris Kläfford för
melodifestivalen! Vi ser fram emot det!
Tips: Johnny & Drevet finns på Spotify!
Lovisa Lindstrand

Flaggorna vajar i Hästholmen

Ny i distriktsstyrelsen

Strax före Valborg hämtades flaggorna på Clabris i
Mjölby. Åtta personer hade beställt fasadflagga och en
privatperson hade beställt en flaggstångsflagga. Krister
Johansson, konstnären som designat Hästholmaflaggan,
fick en flagga som tackgåva av bygdegården. Den vajar
nu fint vid gamla kyrkan efter infarten.

Ordförande i Hästholmens Bygdegård & Byalag
Camilla Linusson har nu blivit invald i styrelsen för
Östergötlands Bygdegårdsdistrikt och tilldelats
ansvarsområdet Kultur. Det torde vara mer än tio år
sedan en ordförande i Ödeshög väljs in i distriktsstyrelsen.

Byalaget, som hjälper kommunen att ansvara över
flaggstängerna vid Hästholmens infart, hissade stolt
flaggan inför sommaren. Nu tronar den färgglatt, med
vårt medeltida sigill på en bädd av solnedgång över
Vättern, bredvid Ödeshögs kommuns och QStars flaggor.

Camilla kommer att verka för att en kulturkontakt
utses i så många av länets bygdegårdar som möjligt.
Hon hoppas kunna få fler bygdegårdar att våga satsa
på att genomföra egna evenemang genom att
informera om vilka bidrag man kan söka och tipsa
om aktiviteter och utbud. Hon kommer bland annat
att vara delaktig i projektet “Kultur på landsbygd”,
ett samarbete mellan Region Östergötland,
Riksteatern Östergötland och bygdegårdarna med
flera och dessutom vara medadministratör på distriktets hemsida och facebooksida.
-Vad uppdraget i sin helhet kommer att innebära vet
jag inte riktigt än, men spännande känns det och jag
är förväntansfull, säger Camilla.
Katarina

Privatpersonen var Lasse Tiderman, och eftersom
byalaget inte längre får flagga nere i hamnen med Hästholmens flagga, “kuppar” Lasse genom att flagga tjusigt
storflagg på sin båt!
Vill någon beställa flaggstångsflagga i efterhand, så går
det bra att köpa från bygdegården för 690 kr. Kontakta
Gunnel: 070-322 30 24.
Camilla
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Ombergs gröna guld

Kan fisken locka måsen åter?
Vi samlades på lördagen den 30 maj vid “Mackaplan” i
Hästholmen för invigning av den nya “Hästholmaskylten”. I år är det 20 år sedan den sattes upp i samband
med inledningen av Hästholmens 700 årsjubileum.
Den invigdes den gången av dåvarande landshövding
Björn Eriksson. Roger Sköld är konstnären bakom den
ursprungliga skylten, vilken nu har renoverats av
konstnären Kerstin Grönvall och hantverkaren Bosse
“Dynamit” Carlsson.
-En tredjedel av plankorna är utbytta och det är
omsnidat och sedan ommålat, säger Kerstin Grönvall
vid invigningen.

De rikliga mattorna av ramslök lockar många boende och
turister att besöka Omberg för att plocka till husbehov.
Inom naturreservatsområdet vid exempelvis bokskogen
vid Ellen Keys Strand får man egentligen inte plocka, men
många gör det ändå.
Vid Höje är det däremot okej att plocka, och det finns
garanterat tillräckligt för att räcka åt alla!
Rödingens fritidshem har en årlig tradition att vandra till
Höje och plocka ramslök, så även i år. Barnen hoppade av
skolbussen vid Djurledet, sen tog vi en äventyrsvandring
på de vackra stigarna, vi kom lite “vilse”, men då fick vi
testa på att köra Skogsparkour på stenar och omkullfallna
träd.
Vid Höje plockade barnen varsin påse ramslök som de
skulle ge till någon som de tyckte om. Vi kom precis i
perfekt tid då ramslöken gått i knopp. Knopparna är riktiga
delikatesser!
Sen hängde vi ett tag i ramslökshavet, åt mellis och gjorde
läxor.
Utflykten avslutades vid Höje Äng, där vi byggde kojor och
klättrade i de jättestora omkullfallna träden tills föräldrarna kom och hämtade.
Vi hade en mycket härlig dag och som vanligt tänkte jag:
- Jag har ju verkligen världens bästa jobb!
Camilla
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Hestholmabladet ges ut av Hästholmens
Bygdegård & Byalag och trycks hos ABF
Bladets adress: Hestholmabladet
c/o Ljungholm, Tägnegatan 6,
599 93 Hästholmen

Camilla Linusson var konferencier och Björn Hanell
invigde skylten med en bakomliggande historia, vilken
syftar så långt tillbaka som de 5000 år gamla hällristningarna och berättelser om att “båtar kom och gick” i
Hästholmen. År 1300 fick Hästholmen stadsrättigheter
och på 1800-talet var sjöfarten fortfarande viktig.
Handelsman Johanna gjorde det möjligt att organisera
handel via Hästholmen och “rätten att handla utanför”.
Hon lät också uppföra magasinet vid hamnen och
bestämde att marken skulle fyllas ut mellan fyren och
nuvarande badplats.
Bygdegårdsföreningen i Hästholmen tog initiativet år
2000 att med skyltens hjälp uppmärksamma besökare
vid “macken” att det fanns en fint belägen hamn i
Hästholmen. Skylten var ursprungligen smyckad med
en mås på toppen, vilken efter några år blev stulen.
Björn Hanell avslutar berättelsen om skylten genom
att placera ut en ny utsmyckning på tavlan i form av en
fisk, som ska försöka locka tillbaka måsen.
Invigningsceremonin fortsätter därefter med
musikerna Niclas Alshorn, Terez Klintebjer, John
Cederqvist och poeten Camilla Linusson som förgyllde
eftermiddagen med tänkvärda texter och fin musik.
Mackaplan fylldes med människor som under rådande
pandemi tillämpade social distans på bästa föredömliga sätt. Musiken strömmade ut genom högtalarna
och många förbipasserande och grannar stannade till
utmed vägen för att se vad som hände.
- Jag hörde musiken när jag bytte hjul på min MBT i
trädgården, så jag slängde på mig hjälmen och cyklade
hit (Händerna är fortfarande oljiga), säger Ola Persson.
Nu hoppas vi att måsen hittar sin fisk och gör den
sällskap på skyltens topp!
Lovisa Lindstrand

Svaret på frågan ovan är ja!
Tre dagar efter den stora invigningen ringer Leif Fracke
mig och berättar att nu har en mås från Askersund
landat på Hästholmaskylten med hjälp av Fracke och
Kurt Holmstedt. Måsen sitter på vänster stolpe, på den
högra sitter ett fiskedrag ...
Katarina
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Info om inställda evenemang
Under våren och försommaren har ett antal evenemang
ställts in: flera föreläsningar och filmklubbsfilmer, Barnens
Konstutställning, valborgsmässofirandet, soppluncher, hela
den fullspäckade Kulturveckan och alla fem teaterföreställningarna om Ellen Key...
Föreläsningarna kommer att bli av vid ett senare tillfälle,
men när vet vi inte i nuläget. Inte inom tidsrymden av detta
Hestholmablad i vilket fall, så håll utkik i nästa nummer!
Vad gäller filmklubben håller vi tummarna för att vi
kan köra en film i september och under årets resterande månader. Filmklubben håller sig inom ramen för
rekommendationerna eftersom det är begränsat antal
medlemmar och alla kommer inte vid varje filmtillfälle.
Vår fantastiska Kulturvecka får ni uppleva först nästa vår.
Om temat även 2021 blir natur/miljö/hållbarhet vet vi inte
än, det håller vi öppet!
Teaterföreställningen “Med tapper hand” kommer att
genomföras i juni nästa år istället. Upplägget kommer att
bli detsamma, med liten exklusiv premiär på Strand och
storpremiären i bygdegården. Så det är bara att ha
tålamod...
Ödeshögs Konstförening hälsar att barnkonst visas under
våren nästa år. Precis som vanligt. Höstterminens sopplunch
startar också som vanligt i september om restriktionerna
tillåter. “Som vanligt” låter skönt i dessa märkliga tider.
Camilla

Juni - Augusti

Alltid öppen: Hästholmens Stadsvandring
Nyfiken på Hästholmens historiska platser och
byggnader? Vandra genom samhället och läs våra
skyltar! Kartor och lista över skyltarna finns att
hämta vid Turistbyrån i hamnen.
Loppis:Tollstagården lördagar o söndagar kl 13-17.

Juni
Söndag 14 juni kl 10 Strand-Plogging
Häng med på strandstädning! Samling vid Sverkerkapellet. Ta med egna påsar och handskar. Vi städar
stranden från kapellet till Hästholmen. Den som
vill undvika svårtillgängliga ställen kan städa utmed
gångvägen.
Vid Guldkusten bjuder Aktion Rädda Vättern alla
deltagare på fika. Avslutningsvis går vi till återvinningsstationen och sorterar vårt skräp och fotar
skörden och alla miljöhjältar!
Måndag 15 juni kl 15 Boule
På banan utmed Stationsvägen bakom Vätterhästen
spelar vi boule. Ta med eget fika och egna klot eller
låna klot av bygdegårdsföreningen.
Måndag 15 juni 18.30-20 Vandring
Pilgrimsvandring vid Omberg med Ödeshögs
församling. Start vid Hjässatorget.

Peter Frejhagen
slutar snart på ABF för att från augusti bli kanslichef
på Bildningsförbundet Östergötland.
Vi önskar lycka till och tackar för det jobb som Peter
har lagt ner på att trycka Hestholmabladet.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Titta efter NYA HÄNDELSER
på bygdegårdens anslagstavla
vid Mackaplan eller
på bygdegårdens hemsida
Skriv “Hästholmens Bygdegård”
i Googles sökfält så kommer
hemsidan överst i listan

Måndag 22 juni kl 15 Boule
På banan utmed Stationsvägen bakom Vätterhästen
spelar vi boule. Ta med eget fika och egna klot eller
låna klot av bygdegårdsföreningen.
Fredag 26 juni 10:30-16:30 Vandring
En heldag på Omberg med örtpedagogen Åse om
folktro, magiska örter och Sveriges första trädgårdsskola. Start vid Turisthotellet. Pris: 795 kr med
picknicklunch och fika. Anmälan Åse: 076-895 50 36
Lördag 27 juni 10 - 14 Vandring
Pilgrimsvandring vid Omberg med Ödeshögs
församling. Start vid Heliga Hjärtas kloster.
Måndag 29 juni kl 15 Boule
På banan utmed Stationsvägen bakom Vätterhästen
spelar vi boule. Ta med eget fika och egna klot eller
låna klot av bygdegårdsföreningen.

Lördag 15 och Söndag 16 augusti
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Hästholmens Återbruksdag!
Passa på att rensa i dina gömmor. Ställ ut allt du inte vill
Onsdag 1 juli och 15 juli kl 15 - 16.15 Guidning
behålla utanför ditt hus. Du som behöver saker: Gå och
Wettersaga guidar om livet på medeltiden, kungamord
hämta hos dina grannar! Vi gör helt enkelt en delaoch Östgötarnas heliga berg. Pris: 100 kr Samling:
med-oss-till-varandra-helg. Det du själv inte använder
Parkering vid Sverkersgården. Ingen föranmälan.
längre kan komma till nytta för någon annan. Ödeshögs
olika second hand-affärer kommer att bli erbjudna att
Söndag 5 juli kl 18 Friluftsgudstjänst i hamnen
hämta det som är kvar på måndagen. Håll utkik efter
Måndag 6 juli kl 18.30 Vandring på Omberg
mer info på vår anslagstavla och i sociala medier.
Ödeshögs församling. Start vid V Tollstad kyrkas parkering.
Söndag 16 augusti kl 12 - 16 Fyrens dag
Onsdag 8 juli och 29 juli kl 15 - 16.15
Fyren i Hästholmen är öppen idag på Internationella
Wettersaga guidar vid Alvastra kloster om livet på medel- Fyrdagen. Välkommen in och klättra upp för trapporna
tiden, munkarnas inflytande och varför de valde platsen och se utsikten. Fyrens dag uppmärksammas över hela
Omberg. Pris: 100 kr Samling: Parkeringen vid Alvastra landet denna helg. Fri entré.
kloster, ingen föranmälan

Juli

Torsdag 16 juli kl 19 Kulturkväll på Strand
September
Lars H Gustavsson, barnläkare och barnrättskämpe, föreTisdag 1 september kl 18.30 Film i bygdegården
läser från sin nya bok Glöd och visdom, som handlar om
tre kvinnor. En av dessa är Ellen Key som varit hans Filmklubben Hästholmen visar “Britt-Marie var här” (95
vägvisare om barns rättigheter. Anmälan krävs. Se annons min) Popcorn, godis och dricka till försäljning. ©SF
Studios Eftersamtal med fika.
sid 10.
Lördag 12 september kl 11-16
Onsdag 22 juli 10:30-16:30 Vandring
Loppis-Marknad i och utanför bygdegården
En heldagsvandring då Åse berättar om folktro, magiska
Inomhusbord
100 kr, utomhus 50 kr. Anmälan till Camilla:
örter och Sveriges första trädgårdsskola. Start vid Turist070-388
73
62.
Fika till försäljning.
hotellet. Pris: 795 kr med picknicklunch och fika.
Lördag 25 juli Oldringen - start och mål i hamnen

Augusti
Lördag 1 augusti kl 10 Båtklubbens Regatta i hamnen
Första start kl 10. Kom och heja från piren!
Söndag 2 augusti kl 18 Friluftsgudstjänst i hamnen.
Torsdag 6 augusti kl 19 Kulturkväll på Strand
En musikalisk resa med Karin Frölén med Ellen Key och
Axel Munthe. Anmälan krävs. Se annons sid 10.
Lördag 8 augusti kl 10-16 Kräftans Dag i hamnen
En aktivitet för hela familjen! Om rekommendationerna
godkänner så slår vi på stora trumman med Kräftfiske från
land, barnlotteri, tävling om största kräftan, marknad,
underhållning, ljugarebänk. Dagen avslutas med manifestation för vårt vatten. En station för “fixa budskapsplakat” kommer att finnas under dagen. Kostnad burar
och håvar: halvdag 30 kr, heldag 60 kr. Marknadsplats 100
kr anmäls till Camilla: 070-388 73 62.
Lördag 8 augusti kl 16 Manifestation för Vätterns vatten
Vi samlas i hamnen för att gemensamt ge oss ut på
Vätterns vatten. Alla som har egna båtar hoppas vi ger sig
ut så att hamninloppet fylls av båtar! Många av båtägarna
är villiga att ta med sig passagerare, så ni som vill åka båt
kan bara komma ner till hamnen och hoppa på. Har ni
egen flytväst är det bra, annars kommer det att finnas en
uppsättning för utlåning. Medtag gärna ett eget plakat
med ett tydligt budskap, eller kom och skapa ett på vår
programpunkt “fixa budskapsplakat”.

Lördagarna 12 och 19 september 10.30-16.30 Vandring
Besök på Strand och vandring med guide på Omberg
längs med Ellen Keys led. Start vid Turisthotellet. Pris:
795 kr med picknicklunch, fika och entré till Strand.
Anmälan Åse: 076-895 50 36.
Onsdag 16 september kl 13 Sopplunch i bygdegården
Om restriktionerna tillåter så startar vi upp terminens
sopplunch! Lars Hansson och Lars-Erik Lindqvist rör i
grytorna. Soppa plus kaffe och kaka 50 kr. Lotteri.
Lördag 19 september 14-16.30 Kroki i bygdegården
Manlig står modell. Ta med egna block och pennor. Kostnad 80 kr med fika. Anmälan till Majsa: 073-150 21 03.

Bli gärna medlem i Aktion
Rädda Vättern - ARV
Bankgiro: 196 - 7157
Swish 123 694 80 87
Enskild 100 kr
Förening 300 kr
Företag 500 kr

Välkommen!
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Med Östgötaleden inpå knutarna
Vik av vid Wissmans ladugård och följ leden på skärgårdsliknande klippor söderut mot naturreservatet
Stora Lund. Här finns en handikappanpassad brygga.
Fortsätt genom det strandnära naturreservatet, som
tidigare tillhörde försvarsmakten, och upplev vindpinad
tallskog, klippor och branter. Fika gärna i den gamla
“bunkern” som ligger högt med vidunderlig utsikt över
Vättern. Efter naturreservatet, ta av mot golfbanan, och
följ cykelvägen tillbaka till Hästholmen. Eller gå samma
stig i omvänd riktning och njut av utsikten mot Omberg.

Birgitta Hellman Magnusson på vandring
utmed Östgötaleden. FOTO: Anders Magnusson
Vandring har blivit ett populärt nöje i dessa coronatider. Och vi som bor i Hästholmen är lyckligt lottade.
Här finns en av Sveriges vackraste vandringsleder
inpå knutarna.
Det har blivit många vandringsturer för vår del under den här våren. Flera gånger i veckan har vi packat
ner matsäcken och gett oss iväg på några timmars
vandring i vår vackra närmiljö. Jag tänkte tipsa om
några av de bästa turerna.

Östgötaleden norrut från Hästholmen går numera också
utmed Vätternstranden. Tidigare gick leden på asfaltsvägen förbi gamla macken, och dessa markeringar finns
kvar, men till stor glädje för alla vandrare har den nya
sträckningen dragits precis utmed Vättern. Från guldkusten följer man de orangefärgade markeringarna
norrut mot Ombergs skogsklädda siluett. En väl
upptrampad stig vindlar sig mellan klippor och språng,
utmed åkerkanten och med Vättern skvalpande precis
intill. Stigen passerar Ålebäcken där den täta vegetationen skuggar en solig dag. Här får man ibland sällskap
av betande kor. Fortsätt förbi Sverkerkapellet till Ellen
Keys Strand, där leden går rakt genom trädgården. Gå
samma stig tillbaka, eller välj den gamla sträckningen
på asfaltsvägen.

En av landets vackraste vandringsleder finns precis
inpå knutarna. Signaturled Omberg är en del av
Östgötaleden som har blivit utsedd till en av
landets bästa vandringsleder av Svenska turistföreningen, STF. Det som kännetecknar en signaturled
är att den innehåller spektakulära naturupplevelser.
Och det stämmer verkligen in på signaturleden
Omberg. Du som bor i Hästholmen kan bestämma
dig för att gå den här leden, som är en bit av
Östgötaleden utmed Vättern, antingen söderut
eller norrut. Leden är väl utmärkt med orangefärgade markeringar målade på träd och klippor.

Faktaruta
Signaturled Omberg – en av STF:s (Svenska
turistföreningen) signaturleder:
https://www.svenskaturistforeningen.se/
aktiviteter/vandring/signaturleder/
Vandringskarta Omberg:
https://www.sveaskog.se/globalassets/
trycksaker/ekoparksmaterial/vandringslederomberg.pdf
Digital karta över Östgötaleden:
https://maps.ostgotaleden.se/sv/ostgotaleden/
211164/Information

Omberg sett från Hästholmens hamn.
FOTO: Anders Magnusson
Bokskog, tät granskog, höga tallar, blandad lövskog – och
gammal urskog. På Omberg finns alla typer av
skogsmarker blandat med betade hagar och blomsterrika ängsmarker. Att följa Östgötaleden på Omberg är
ett fantastiskt bra sätt att lära känna bergets omväxlande
natur. Leden har anlagts i två sträckningar över berget,
en västlig och en östlig del. Hela leden är 26 kilometer
lång, så det finns massor att upptäcka. Det finns väldigt
många andra stigar på Omberg, som binder ihop Östgötaleden, och som gör att man kan välja att gå kortare
etapper.
Birgitta Hellman Magnusson

Miniatyrbåten har kommit “hem”

En ljusglimt
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I dessa dystra Covid 19-tider finns det också
ljusglimtar. Åse Wännerstam på Wettersaga
berättar att hon får fler och fler förfrågningar
från privata grupper som vill ha kultur- och
naturguidningar för att fira någon. Hon har haft
flera 70-åringar som har velat göra något över
tre generationer som en upplevelse inför sin
födelsedag.
Åses guidningar har varit uppskattade och
lämpat sig bra både i mindre och större grupp,
då man kan stå långt ifrån varandra, och Åse har
haft på sig högtalarväst så att alla hör bra.

I våras startade bygdegården en insamling för att “rädda”
miniatyrbåten Per Brahe. Båtbyggare Ove Rubensson började
känna sig redo att avveckla sin verksamhet och ville sälja av
sina båtar. Gällande Per Brahe fanns flera intressenter, men
Ove själv önskade att båten skulle komma till hemmahamnen
Hästholmen.
Generositeten var stor, många privatpersoner skänkte bidrag,
kommunen beviljade vår ansökan om hjälp, kapten Boijas anhöriga hörde av sig och bidrog med ett rejält belopp och Björn
Hanell skänkte en summa motsvarande gaget från sin senaste
föreläsning.
Efter vår minneshelg av Per Brahes förlisning 2018 har Björn
fått mängder av önskemål om att komma ut och berätta den
förfärliga historien. Så fort han har föreläst på ett ställe har det
fört med sig ringar på vattnet, så intresset är stort!
Att minnet av förlisningen skedde just på vår lilla hamnort
känner vi är viktigt att bevara. Bygdegården har därför en vision
att båten ska ställas ut permanent i museet Vätternrummet när
det återuppstår, vilket enligt kommunen fortfarande är intentionen. Hur och när är däremot en fråga som i nuläget inte har
något svar.
Miniatyrbåten är i alla fall räddad till eftervärlden! Vad som
händer med båten i mellantiden har vi inte riktigt bestämt än.
Men att den på något sätt ska visas upp under “Det stora
folknöjet 2022”, minnesdagen för bärgningen, är helt säkert.
Tanken var att hämtningen skulle vara ett stort ståhej i sig.
Undertecknad ordförande Camilla, styrelseledamot Marianne
Bremer och Björn Hanell skulle åka gemensamt och hämta
båten. Flera tidningar hade uttryckt önskemål om att få bevittna
överlämnandet. Men så kom den berömda sjukdomen emellan.
Så Marianne åkte tillsammans sin man Lasse Ekwall och
hämtade båten i all enkelhet hos Ove i Tranås.
Ove hälsar till alla som stöttat på olika vis och uttrycker en stor
tacksamhet att båten fick komma till Hästholmen. Båten är ett
litet mästerverk, den visar Per Brahe i detalj, och information
finns om vilken hytt som tillhörde var och en av de omkomna
den där sorgliga novembernatten 1918.
Camilla

Åse Wännerstam vid
grinden till Ellen Keys Strand
Just skogsaktiviteter verkar ha övertagit
shoppingturerna till köpcenter under dessa
distanseringstider. Aldrig någonsin har vi skådat
så mycket folk på vårt kära Omberg!

Parkeringen vid Stocklycke vandrarhem
Parkeringarna är smockfulla och bilar står kors
och tvärs över hela berget. Visst är det härligt
att folk vill ge sig ut och få frisk luft och motion,
men jag kan inte annat än erkänna att jag trivs
bäst när berget är som vanligt. Grönskande,
djurrikt och nästan folktomt. Fridfullt, som det
ska vara.
Camilla

Nu serverar vi lunchbuffé
alla dagar i veckan!
Vi på Vätternskutan
önskar er alla
varmt välkomna!
vatternskutan.se
070 24 87 999

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vill du bli medlem:

Sätt in 150 kr eller 200 kr för
samboende på bankgiro 5244-8438
Swish 123 245 89 66

Välkommen till sommarens
Kulturkvällar på Strand!

16 juli kl 19 Glöd och visdom
Barnläkare Lars H Gustavsson föreläser
6 aug kl 19 Musikalisk resa Karin Frölén
Endast anmälan i förväg till Gun-Britt 073
059 38 50 eller Majken 073 599 54 48
Pris 80 kr för medlemmar, annars 120 kr.

Trevlig sommar!
önskar Ellen Key-sällskapet

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

Kom och testa vår
höghöjdsbana med zipline
mitt på natursköna Omberg!
Eller ta en skön paddeltur
med kajak i Vättern!
Välkommen att boka på
www.ziplines.se

Välkommen att följa med
på mina guidade visningar!
Se datum, info och priser i kalendern

Trevlig sommar! önskar Åse
www.wettersaga.se
mail: ase@wettersaga.se
mobil: 076 89 55 036

!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Öppet varje dag under
sommaren kl 11 - 22
Vardagar lunch kl 11 - 14
80 kr inklusive dricka
Testa gärna vår grillmeny!
Tel 0144-33060 eller
076 565 16 80
onlinepizza.se
VÄLKOMMEN
hälsar Anwar och Yossef
Sverkerstigen 3

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

Kom och njut av äkta
hemgjord italiensk glass!
F r å n m id s o m m a r h e lg e n
ö p p e t a l la d a g a r k l 11 - 19
H j ä r t lig t v ä lk o m n a
H å k a n o c h K a r o lin a
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Skön sommar
önskar vi på
Stocklycke vandrarhem
Härtligt välkomna!
hälsar Hanna med personal
Tel 0144-330 44
www.stocklycke.se

Välkomna att spela
Fotbollsgolf!
Vi har öppet som vanligt
kl 10 - 19 varje dag
Tel-nr 070 648 30 99
Henrik och Catharina

Välkomna till äggboden i Alvastra,
vi har öppet kl 8 - 20 varje dag.
Ekologiskt naturbeteskött
från gården finns att köpa i
Annelies Delikatesser och
Underkläder i Ödeshög.
Vi vill önska alla Trevlig sommar!
Åsa och Thomas med personal

