HESTHOLMABLADET
nr 3 september 2021
Ny mås hälsar välkommen till Hästholmen
Nu är det äpplen!
Vi i redaktionskommittén bestämde att denna
tidning skulle vara åtta sidor. Det visade sig inte
så enkelt. Vi är alla skrivglada och kalendern blev
så droppen. Lösningen är ett löst blad med
program för kulturveckan i slutet av oktober. Där
finns också informationen om filmklubbens
höstfilmer.

Regnet hänger i luften, klockan blir 15 och det är dags att inviga
den nya måsen på Hästholmens Bygdegårds & Byalags välkomstskylt. Lars-Göran Andersson har gjort en vacker mås och
Göran Axelsson har målat den.

Bland det som inte heller fick plats var historien
om Ellen Keys Strand. Vi som trodde att vi hade
sett Ellens hem har kunnat lära oss av Tina Ignell
att så är det inte. Hon har forskat i flera år och
berättar att textilier och färger är utbytta. Nu
pågår ett arbete för att skapa Ellens hem så som
det var när Ellen levde.
Här intill syns den nya måsen på vår välkomsttavla. Den ska Lars-Göran Andersson och Göran
Axelsson ha en stor eloge för!
Apropå eloger kan vi hylla årets kulturstipendiater. I pressläggningsögonblicket meddelas att
det också i år är boende i Hästholmen, till och
med två. Charlotte Bentz och Ola Persson belönas
för sin Ombergssaga. Grattis!!
Charlotte och Ola gör mer. Även i år blir det Bingo
till Världens Barn. Läs i kalendern! Där står det
också om allt möjligt annat som händer, som man
inte ska missa.
Läs gärna om sommaren, allsången, stranden,
marknaden, Alfons Åberg, tomter, lägenheter,
återvinningen, minigolfen och allt annat i detta,
trots sina åtta sidor, ganska innehållsrika blad.
Det är fruktsäsong nu. Och glädjande nog känns
det som om fler erbjuder sitt överskott via nätet
eller skyltar och färre därmed låter maten ruttna
på marken.
Till sist:
Tänk på att var femte vuxen östgöte som du möter
ännu är ovaccinerad! Noga räknat har 82,8 procent
fått en dos och 77,0 har fått båda. Även efter
september finns det skäl att tvätta händerna. Och
hålla avstånd. Med andra ord: Var rädd om dig!
Hestholmabladet önskar att du får en skön höst!
Redaktionen genom Katarina

Björn Hanell inviger och berättar historien om hur den ursprungliga måsen försvinner. När skylten renoveras häromåret
landar mås nummer 2. Den är tyvärr inte lika långlivad som
den första och har nu gjort sitt. Med en kniv lyckas Björn att få
bort plasten runt fågeln och vi kan alla beundra skapelsen.
Lasse berättar att han har lagt mellan 100 och 150 timmar på
måsen. Till det kommer Görans målartid. Inte heller han vet
exakt timantal. Vid ideellt arbete har man ju inte nytta av det.
Björn hälsar alla välkomna till en stund med musik och poesi
några meter bort.
Stunden blir två timmar. Camilla Linusson börjar underhållningen med en egen dikt. Stundtals lämnar regnet luften och
duggar stilla. De flesta stannar ändå och får höra David Andersson sjunga och spela och Marianne Majsa Andersson läsa dikt.
Camilla återkommer, nu med dikten “Luftning”. Basisten Nicklas Brännström från Linköping framför skön och meditativ
musik. Solen återkommer och avlöser regnet.
Camilla aviserar att nästa artist debuterar i Hästholmen. Han
har tidigare framträtt i Tranås där han går i skola. Leo Andersson
Westlund spelar klassiskt, musik av Bach, på saxofon.
Sist kommer ett band utan namn med Christine Höltzer och
Mikael Brickarp på fiol, Börje Rydberg på dragspel och Leif
Rosenqvist på elgitarr. Det blir snoa, schottis, vals och sedan
allsång. Christine berättar att det är tack vare coronan som
gruppen startar. Hon konstaterar att man måste ju göra något.

När föreställningen är slut är Mackaplan åter bara en plats
för busstopp och tankning. Med en väsentlig skillnad. Tavlan
har fått en ny mås.
Katarina
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Sommaren i Hästholmen

I år har turistbyrån i hamnen hållit öppet klockan 10-18
alla dagar i veckan. 3 550 besökare som varit inne i lokalen
för att få hjälp och inspiration, plocka broschyrer eller
boka gästhamnsplats. Det betyder i snitt 394 besökare i
veckan, nästan dubbelt så många som föregående år!
Väldigt många är hemestrande från exempelvis Motala,
Jönköping och Linköping.
Turistinformationen har piffats till med ny inredning och
personalen har denna säsong kunnat sälja souvenirer och
gästhamnsplatser via kort och swish. De vanligaste frågorna har rört sig om Ekopark Omberg, vandringsleder, cykelleder, kajakturer, gästhamnen och tips på mysiga stopp
längs vägen för mat eller fika.

Återvinningens sega historia
Nu finns det två bygglovsärenden som rör frågan om en
ny återvinningsstation i Hästholmen. Ett helt år har gått
sedan återvinningen försvann, men kanske finns äntligen
en lösning i sikte. Företaget FTI, förpacknings- och tidningsinsamling, har lämnat in två olika bygglovsansökningar. Förutom att anlägga återvinningen på stationsplan,
där den låg tidigare, har företaget också ansökt om att
ställa upp sina containers och igloos vid mackaplan.
Vi ser stora fördelar med att anlägga återvinningen vid
mackaplan, säger Niklas Odeheim, teknisk chef i Ödeshögs kommun, som hänvisar till att kommunen aktivt har
försökt få till stånd en sådan lösning. Kommunen har haft
flera möten med företrädare för FTI och Q-star, som äger
marken vid mackaplan.
-

Gästhamnen har haft 4-5 båtar i snitt per dag med toppar - Vi är glada för att det har lett fram till en bygglovsanpå 11 båtar två gånger, berättar Peter Kenell på ÖBO.
sökan, säger Niklas, som menar att en återvinning vid
Nytt för sommaren är de solcellsdrivna papperskorgarna mackaplan blir mer lättillgänglig och att det går enklare
som har hjälpt till att motverka problemet med nedskräp- att köra runt där. Någon form av avskärmning planeras.
ning under högsäsongen. Big Belly funkar så att den Hästholmens Bygdegård & Byalag föreslog, i samband med
larmar när den nått 60 procent fullhet och sedan även vid att detaljplanen skulle göras om, att återvinningen skulle
80 och 100 procent. Mail eller sms går till anslutna vilket i placeras på mackaplan vid infarten till Hästholmen.
sommar har varit turistbyrå, kommunens växel och de från - Vi föreslog en snygg inramning och att man gärna kan
ÖBO som jobbar i Hästholmen.
konsultera Ödeshögs konstnärer för att göra något kreativt
Under tiden som turistbyrån varit öppen har man skött
tömningar därifrån och annan tid sköts detta av personal
från ÖBO. Statistik från företaget i Göteborg visar att
under sommaren tömdes tunnorna 57 gånger från juni
till den 6 september. Det innebär ett snitt på 3-4 dagar
mellan varje tömning. Totalt hamnade 20 441 liter skräp i
Big Belly-tunnorna.

och unikt, säger Camilla Linusson, ordförande i byalaget.

I början av sommaren infördes en tidsbegränsad betalparkering för att förbättra trafiksituationen i hamnen. För
långtidsparkering har gäster hänvisats till Stationsvägen
ett stenkast bort där det är gratis.
- Parkeringar har funkat bra, säger Peter Kenell, men en
parkeringsautomat kommer att installeras till nästa år för
att hjälpa dem som har svårt med ny teknik.
Katarina, som har klippt ur diverse information

städade Hästholmens Bygdegård & Byalag Vätternstranden mellan Gråtorp och Guldkusten i samarbete med
Aktion Rädda Vättern. Det ser ut som att vårt regelbundna
städarbete ger resultat. I år var det betydligt mindre skräp
utmed sträckan.

Samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck håller med om att
det är viktigt att det blir en fin infart till Hästholmen.
- Vi vill skapa en gestaltad helhet, så att entrén till
Hästholmen känns välkomnande och attraktiv, säger hon.

Redan förra hösten beviljades företaget bygglov för att
placera återvinningen vid stationsplan. Anledningen till
Dessa tunnor är ett komplement. Tidigare tunnor finns att bygglovsprocessen dragit ut på tiden är att bygglovet
kvar plus miljörummet med återvinning.
har överklagats till länsstyrelsen och där hoppas man
Birgitta
Nedskräpningen har klart förbättrats detta år, inte en meddela beslut inom en snar framtid.
enda hög med skräp i hamnen under hela sommaren.
- Jag tycker att kommunen kan få beröm för att de lyssnat
Byalaget städar stranden
på oss i byalaget och åtgärdat det som vi påpekade förra
året om skräpet, säger Camilla Linusson.
En dag i slutet av augusti, lagom tid efter turistsäsongen,

Överlag verkar skräpproblemet från förra året ha blivit
bättre. Det vittnas om att det inte alls är lika mycket skräp
på Omberg längre och i hamnen har det i år inte synts en
enda hög med skräp. Fler och tydligare papperskorgar är
nog främsta anledningen, även om man hoppas på att
även de hemestrande har börjat ta större ansvar över sin
egen nedskräpning.

Att vara medlem kostar 100 kr,för familj 150 kr Efter två timmars intensivt städande bjöd Aktion Rädda
Vättern alla miljöhjältar på välförtjänt fika!
Camilla
Bankgiro: 331-3558 Swish: 123 515 25 66
Skriv din mailadress vid medlemskap

Fyren öppnas
på 20:e Kräftans dag
I lagomväder och för tjugonde året är det Kräftans dag i
Hästholmens hamn. Jubileet är en succé, alla flytvästar är
utlånade och de flesta håvar och burar är uthyrda. På turistbyrån berättar Johannes Eiderbrant och Lovisa Lago att
många saknar Vätternrummet och hoppas det är tillbaka
nästa sommar.
En strid ström av optimistiska kräftfiskare kommer till bordet
för att få sina kräftor mätta. Största kräftan vinner ett
presentkort på glass hos 31:ans Glass & Kök. Det blir Lisa
Karlsson med en kräfta, som är 10,5 centimeter. Vid båthusen är det gott om kräftor men de flesta är ganska små.
Från en tillfällig scen intill restaurang Vätternskutan sker
underhållning. Här blandas allvarsord av Lisa Lennartsson i
Aktion Rätta Vättern med folkmusik, poesi och David Anderssons egna låtar.
Länsstyrelsen kräver tre covidplaner för dagen, en för kräftfisket, en för underhållningen och en för marknaden. När
bygdegårdsföreningen ordnar ett digitalt möte, gångar
mellan marknadsborden och många lappar om avstånd och
hänsyn, får föreningen godkänt och slipper vite.
Nytt för i år är ett gäng minisegelbåtar, som tävlar mellan
burar och stora båtar i hamnen med hjälp av radiostyrning,
en träning inför SM. Det är också nytt att man kan ta en paus
vid hamnstugan, något som flera turister uppskattar.
Många, både äldre och yngre, passar på att besöka fyren
under Kräftans dag. Den håller öppet under tre timmar och
det är hela tiden en kö av besökare som väntar på att få
äntra de 29 trappstegen till fyrens topp för att beskåda den
fina utsikten över Vättern och Omberg. En i taget, eller en
vuxen och ett barn, släpps in i den smala trappan, så det blir
en naturlig coronaanpassning.
Nästa år blir det valfiske enligt traditionen. Partiernas
representanter får tävla om vem som kokar de godaste
kräftorna.
Katarina och Birgitta

På Ellen Keys förskola ...
... har vi träffat
på Alfons Åberg.
“Vi lär i samspel
med Alfons Åberg” kommer
att vara ett gemensamt projekt
för alla förskolor
i Ödeshögs kommun i höst och
detta introducerades med att
alla fick gå en Alfons Åberg-stig.
Madelene

Allsång vid hamnstugan
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“Hoppas det här blir en ny sommartradition”, säger
Camilla Linusson, ordförande i Hästholmens Bygdegård
& Byalag, som vid två tillfällen bjöd på gratis utomhusfika och improviserad allsång uppe på berget där
hamnstugan står. Det blev två magiska sommarkvällar
på berget med den magnifika utsikten över båthusen
och solnedgången över Vättern. Christine och hennes
musikkompisar underhöll med spel och ledde allsång.
Frågan om hamnstugans framtid är inte avgjord än.
Många har uppskattat att Ödeshögsbostäder gjorde
hamnstugans trädgård tillgänglig för besökare under
sommaren.
Birgitta

8 radhuslägenheter i markplan
Nu är det klart vilken typ av bebyggelse det ska bli på
den större tomten på stationsplan i Hästholmen. Det
blev Göta förvaltning, som äger och förvaltar hyresfastigheter i Mjölby, Vadstena och Tranås, som tog hem
markanvisningen. Beslutet togs av kommunstyrelsen
den 8 september. Fyra exploatörer hade inkommit med
förslag, men det här uppfyllde bäst bedömningsgrunderna. Det blir hyreslägenheter på tre rum och kök.
Förslaget har en för området passande gestaltning och
skala som bäst nyttjar fastighetens läge och storlek.
Bygget kommer att ge ett positivt tillskott för bostadsmarknaden i Hästholmen där det kompletterar bostadsutbudet och skapar flyttkedjor på ett efterfrågat sätt,
säger David Svensson, mark- och exploateringsingenjör
på Ödeshögs kommun.
Alla sex villatomterna på stationsplan är nu sålda. Bygglov ska avse ett bostadshus med permanent standard.
Birgitta

Marknad på Hagaberg
När hösten gläntar på dörren är det marknad i Hagaberg.
Den som vill sälja närprodukter och hantverk är
välkommen att boka ett bord. Drygt tio nappar och
Christina Korsell kan fira sin namnsdag i vissheten att
ha ordnat en trevlig och välbesökt marknad.
Det är första gången som före detta Trädgård & Sånts
lokaler används offentligt sedan Christinas övertagande. Fyra hantverkare säljer stickat, snidat och smitt.
Silversmeden Pia Bark säljer smycken och smeden
Johan Rydberg, som arbetar i järn, har fullt bord med
spikar, krokar, skohorn, ljusstakar och galna tuppar..
Frida W ilén säljer lammskinn. Hon berättar att
Hästholmens Västergård har 57 tackor. Skinnen kommer
från gårdens lamm och Tranås Skinnberedning har
sedan berett dem.
Årets marknad är över men man kunde fortsätta att
handla goda grönsaker hos Hagalund till nyss. Tomater
och physalis ligger i handgjorda öppna askar av
tidningspapper.
Katarina
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Teaterföreställning med premiär
Det är söndagskväll Den röda mattan är utrullad och
bygdegården är dukad i öar med en eller två stolar i varje.
40 personer får uppleva premiären på Lena Lagerlöfs
enmansteater “Med tapper hand” under en timma och
en kvart. Den första av fem föreställningar i Hästholmen.
Det är inte varje år som en teater, etablerad i storstaden,
väljer att ha sin premiär i Ödeshögs kommun. Östgötateaterns dramatisering av Carl Jonas Love Almquists “Det
går an” med premiär den 1 oktober 1993 ligger långt
tillbaka i tiden. Nu har Teater Svea, med säte i Stockholm,
haft premiär på “Med tapper hand”. Mellan dem kommer
Miss Universum med Catti Brandelius. Alla tre föreställningarna sker i Hästholmens bygdegård.

Rödingen plockar
världens godaste sommarhallon

Under många års tid har barnen från fritidshemmet Rödingen fått besöka Ombergsboden strax efter höstterminstart.
När självplocket för sommarhallonen är över, får barnen
komma och länsa buskar på kvarvarande bär.
Så även i år. Åsa och Thomas Orrenius tog emot vid hallonodlingen. De började med att berätta om hur det går till
att sköta en hallonodling. De visade klisterpapper där små
kryp fastnat och berättade att de använder miljövänliga
rovkvalster som helt enkelt äter upp skadedjuren. Thomas
visade hur man vattnar och göder hallonen genom slangar
i marken, att de hjälper hallonblommorna att befrukta sig
med hjälp av humlor och han visade de bruna grenarna
som klipps ner i år och de gröna som ger frukt nästa år.
Barnen tyckte det var intressant och utmanade paret med
en del kluriga frågor.
Sedan fick vi plocka så mycket hallon vi orkade! Först fem
hela muggar per barn innan de fick lov att börja smaska i
sig. Vi fick med oss ett antal hinkar med hallon, som kommer att bli ett gott och näringsrikt mellanmål under lång
tid framöver.

Min borg, säger Ellen Key, där hon ligger på magen och
läser. Hon tycker att alla barn borde ha det så.
I pjäsen växlar Lena Lagerlöf sina roller. Hon för snabbt
publiken in i spelet, startar superkämpigt som en småbarnsförälder i nutid som ska hinna allt. Hon far runt i
rummet och byter successivt kläder och förvandlas till
Ellen Key. Ellen är sedan ena minuten den världsberömda författaren med tio lika berömda middagsgäster för
att i nästa minut vara barn.

Efter ett gott smörgåsmellis satte barnen väskorna på
ryggen och ställde upp sig en och en på ett långt led. Sedan
vandrade vi hela vägen ända bort till grillstugan bakom
Turisthotellet. Det är en bra bit, men Rödingenbarnen har
starka ben och ett optimistiskt sinne. Strax före klosterruinen tog vi paus för att undersöka småkrypsfällorna som
biologen Kjell Antonsson har satt ut. Kartläggningen av Ombergs olika arter pågår fortfarande. Barnen lyckades rädda
en liten ledsen gräshoppa. Sedan vandrade vi vidare mot
grillstugan där föräldrar och morföräldrar stod och väntade.
Barnen skuttade fortfarande glatt.

Värderingar har självklart stor plats i en pjäs inspirerad Alla på Rödingen vill genom Hestholmabladet tacka Åsa
av Ellen Key. Tron att allting kan förändras. Klasskillnad, och Thomas för att vi fick plocka hallon även i år! Camilla
miljö, fred, 6-timmarsdag, fokus på Pisa, på det mätbara.
Vi måste få rösta. Vi måste sluta slå våra barn. Kärleken
En toppenlokal
kan aldrig vara fel. Samtala om det väsentliga, det som
roar oss. Bildning är ett vackert ord.
Under en helg i juli håller Annelie Norlén kurs i målning av
Tre kvinnor har gemensamt skapat “Med tapper hand”. betong i bygdegården. 11 deltagare, några från HästUtöver Lena Lagerlöf är det Pernilla Göst, föreställ- holmen men de flesta hitresta. Nej, hon är inte släkt med
ningens dramatiker och dramaturg, och Anna Karin Hird- talmannen, som ju för övrigt har växt upp i Hästholmen
wall, dess regissör. Det är en innehållsrik och dramatisk och Ödeshög. Däremot har hon en son som heter Andreas.
föreställning väl värd att uppleva. Det finns fortfarande
möjlighet att göra det. Söndagen den 3 oktober klockan
16 spelas den i Boets bygdegård och lördagen den 20
november klockan 15 i Folkets hus i Boxholm. Katarina

Sedan fyra år tillbaka driver Annelie en butik i Forshaga.
Hon säljer färger och håller kurser både hemma vid ett
långbord i butiken och i övriga Sverige. Hon har även
barnkurser och lovaktiviteter. Det som börjat som en hobby
är numera hennes heltidsjobb. Nu hinner hon inte måla
själv. Under coronan räddas hon av sin webbshop.

På kursen i Hästholmen målas saker som kan vara både
inne och ute. Kursen innehåller grundmålning, borstteknik och vaxning. Målningen är medicin för själen. Man går
Att vara medlem kostar 100 kr,för familj 150 kr in i den. Att skapa med färger stänger stress ute, säger
Annelie och tillägger att bygdegården är en toppenlokal.
Bankgiro: 331-3558 Swish: 123 515 25 66
Ljuset är jätteviktigt och det är högt i tak.
Katarina
Skriv din mailadress vid medlemskap
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Vi målar tillsammans för Vättern

En ny mötesplats
Nu har Hästholmen fått en ny mötesplats. Gröna golfen
invigdes i juli och blev genast ett populärt besöksmål.
Lovisa Lindstrand, som bor mitt emot golfbanan, i
Gröna huset, tyckte det var tråkigt att den gamla
minigolfbanan hade förfallit. Hon fixade ett kontrakt
med kommunen och tog sig an upprustningsarbetet.
Det blev ett mödosamt arbete med att eliminera
hinder, murkna träplattor och mossbeklädda mattor.
Vidare beställde hon nytt banmaterial, färg, virke,
klubbor och bollar. Det tog tid, väntetiden på materialet var lång. Sedan blev det en kamp med väderklockan, inte för soligt, inget regn.

En riktigt smällhet sommardag anordnade Hästholmens
Bygdegård & Byalag konstmanifestation för Vättern!
Över 30 personer kom och målade med oss, barn och vuxna,
pizzabagare, mc-knuttar, badklädda och skådespelare. Alla
var glada trots att vi var nära att smälta bort i hettan! Fritidshemmet Rödingen hade målat en lång tapet som smyckade
båten John Jennings under dagen. Aktion Rädda Vätterns
lista “Skydda Vättern som överordnat riksintresse för dricksvatten” fylldes! Thor och Gunnar från Föreningen Rädda
Munksjön i Jönköping, som även är engagerade i Vätterns
välmående, var med oss under hela aktiviteten.
Dagens målande resulterade i ett gäng fiskar utmed piren,
som uppskattades av hamnens besökare! Manifestationen
var en del av projektet “Rätten till Vättern”, ett konstnärligt
samarbete med Österängens Konsthall i Huskvarna. Camilla

Stadsvandringen
Alla husägare med hus i stadsvandringen. kommer att bli
kontaktade under hösten för att godkänna texterna till
de nya skyltar, som ska sättas upp. De kommer att stå ute
året om. Om du vet mer om husets historia eller har
tillgång till gamla bilder på fastigheten tar vi tacksamt
emot tips på mer material om fastigheterna, som också
kan läggas ut på hemsidan.
Det gäller även om du äger ett hus som ännu inte är med
i stadsvandringen. Vi hoppas också kunna spela in personliga berättelser om människorna som har bott och verkat
i husen. De nya skyltarna som hör till stadsvandringen
kommer att förses med en QR-kod, som man kan scanna
av och få mer information om huset.
Arbetsgruppen består av Marianne Bremer, Camilla Linusson, Gunnel Kellander, Birgitta Hellman Magnusson och
Ola Persson, som hjälper till med designen.
Birgitta
Hestholmabladet ges ut av Hästholmens
Bygdegård & Byalag och trycks hos ABF

Bladets adress: Hestholmabladet c/o Ljungholm,
Tägnegatan 6, 599 93 Hästholmen

- Vi målade på kvällarna. När de nya mattorna skulle
rullas ut, fick vi rulla in dem igen, när en regnskur
överraskade, berättar Lovisa. Hon tog tacksamt emot
vännernas hjälp med skrapning, målning och montering. Den 26 juli kunde Gröna golfen äntligen öppna.
- Det var en otroligt härlig känsla, utbrister Lovisa, som
gläds åt att minigolfbanan har fått nytt liv. Gröna golfen
har varit välbesökt, gästerna checkar in själva och
swishar betalningen, vilket har fungerat otroligt bra.
Lovisa ser fram emot nästa säsong och utvecklingen
framåt. Hon hoppas även att platsen kan utvecklas än
mer. Under året kommer banorna att vara öppna vid
speciella tillfällen och vid förbokning.
Birgitta

Kalle Bäcks första närvarande
framträdande för säsongen
När Ellen Keysällskapet och Hästholmens Bygdegård &
Byalag berättar att Kalle Bäck ska föreläsa i bygdegården, blir det rusning efter platserna, som i coronatid
ju är färre än vanligt. Rubriken för kvällen är “Starka
kvinnor i en svår tid” och biljetterna släpps knappt tre
veckor före evenemanget.
Det är Kalles första närvarande framträdande denna
säsong och det innehåller tre dramatiska levnadsöden
i Ödeshög, kvinnor naturligtvis. Pionjärer. Det är Ellen
Key med litteratur och barnuppfostran, Johanna
Petterson, känd som Handelsman Johanna, med handel
och köpenskap. Och slutligen Gustava Behm med
Trehörna säteri och ett mönsterjordbruk.
Alla tre kvinnorna lever på olika sätt än i dag även om
de är döda sedan mer eller strax mindre än hundra år.
Vi utser årets Johanna, håller Johannamarken och Johanna ingår i Hästholmens stadsvandring. Ellen lever i
den akademiska världen, har torg i Stockholm, gata och
förskola i Hästholmen och hus i Linköpings universitet.
Gustavas säteri blir en stiftelse, som delar ut studiebidrag, stipendier, hjälp till sjukvård och hjälpmedel till
glädje för alla i Trehörna.
Katarina

Vi samarbetar med
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Söndag 24 - lördag 30 oktober
KULTURHELG “YTTRANDE-FRIHET & DEMOKRATI”!
Fritt inträde,
betala en gåva för vad du tycker att det är värt!
Programmet finns på ett eget blad som bilaga.

November

Tisdag 2 november kl 19 Filmklubben Hästholmen visar:
De ovanliga (2019) om ungdomar från svåra förhållanden.
109 min. Kostnad för ny medlem i filmklubben 80 kr.

Återkommande aktiviteter
Udda tisdagar kl 18-18.30: Reko-ring vid Stationsvägen.
28 sept, 12 okt, 26 okt, 9 nov, 23 nov och 7 dec. Under
resterande december och januari månad har Reko
Hästholmen vinteruppehåll.
För att handla från våra närproducenter, gå med i Facebook-gruppen: “Reko Hästholmen Konsument”. Har du
inte FB fråga en granne, en vän eller Byalagshjälpen.

September

Lördag 25 september kl 10-15 FIXARDAG! Vi vårdar och
sköter om vår bygdegård. Alla är välkomna att hjälpa
till! Det finns uppgifter som passar alla, städning, röjning, måleriarbeten, trädgårdsarbete mm. Alla som
hjälper till blir bjudna på pizza från vår lokala pizzeria.

Oktober

Under vecka 39 är det insamling för VÄRLDENS BARN.
Hästholmens bygdegårds insamling heter Bynn-bössan
- https://bossan.varldensbarn.se/bynn-boessan.
Skänk gärna en slant direkt i Bynn-bössan eller medverka i någon av aktiviteterna som anordnas för bössan:
* Minigolfa för Världens Barn!, Gröna Golfen vid Hamngatan 25. Info kommer på anslagstavlan vid Mackaplan,
i Facebook och på Instagram.
* Även i år anordnar Charlotta Bendz och Ola Persson
succén Bynn-bössans Bingo! Alla Hästholmens hushåll
kommer att få bingolotter i brevlådan. De kan aktiveras
för valfritt belopp. Nytt är att Ödeshögsborna har chans
att hämta lotter på Ödeshögs bibliotek! Finfina vinster
från våra närproducenter och ett bokpaket utlovas!
Lördag 2 okt kl 16 ALLSÅNGSCAFÉ FÖR VÄRLDENS BARN!
Kom och sjung tillsammans med oss i bygdegården! För
musiken står Christine & Co. Det blir sånger för hela
familjen! Allsångstexter visas på storbild. Frivilligt
inträde direkt till Bynn-bössan. Även fikaintäkter går
dit. Anmälan till Camilla: 070-388 73 62
Tisdag 5 oktober kl 19 Filmklubben Hästholmen visar:
Sångklubben (2019) om körsång som förenar. 106 min.
Onsdag 20 oktober kl 13 SOPPLUNCH! Vi äter en god
soppa tillsammans, informerar och diskuterar senaste
Hästholmanytt. Lotteri. Terminens kock är Rita-Louise
Wiik Heininen. Pris 50 kr för soppa och kaffe med dopp.

Lördag 6 november kl kl 18 - 20 HALLOWEEN-DISCO FÖR
BARN i åldern 5 - 12 år, femåringar tillsammans med vuxen.
Inträde 20 kr. Korv, popcorn och godis till försäljning.
Onsdag 17 november kl 13 SOPPLUNCH FÖR ALLA DAGLEDIGA! För 50 kr får du rykande nylagad soppa, kaffe och
kaka. Det blir lotteri och samtal om Hästholmanytt.
Söndag 28 november kl 16 Teaterföreställning. Östgötateatern ger “SÖRJEN SOM BLEV”. Vi har sett bilderna.
Barnen från Finland, med namnskyltar runt halsen. De kom
till Sverige under kriget. Men vilka var de? Vad kände de?
Hur påverkar upplevelserna kommande generationer?
Anna Takanens pappa var ett av dessa finska krigsbarn. I
“Sörjen som blev” tar hon med oss på en omskakande resa
i historien. I en intim och personlig föreställning nystar
hon ömsint, långsamt och smärtsamt upp pappans familjehistoria, och det komplicerade i att vara ett krigsbarns barn.
Denna föreställning berör, väcker tankar, känslor och
intresse. Därför erbjuds ett samtal mellan Anna Takanen
och publiken efter en paus.
Längd ca 2 ½ tim, inklusive paus då smörgås, kaffe och kaka
finns till försäljning. Biljettpris 160 kr. För bokning av biljett
till föreställningen, ring Camilla: 070-388 73 62.

December
Lördag 4 december kl 11 - 16 LOPPIS i bygdegården. Bord
att hyra hos Fredrika Roth 073 80 172 00 för 100 kr inne och
50 kr ute. Fika och lotteri.
Tisdag 7 december kl 19 Filmklubben Hästholmens visar:
Elina - som om jag inte fanns (2002) om en tjej på 9 år som
gör uppror. 77 min Pris för ny medlem i filmklubben 60 kr.
Onsdag 15 december kl 13 JULLUNCH! Vi byter ut soppan mot
något juligt. Om restriktionerna
tillåter kommer barnen från Ellen
Keys förskola och fritidshemmet
Rödingen att sjunga julsånger för
oss. Lotteri och samtal om nyheter
i Hästholmen.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Titta efter NYA HÄNDELSER - och
eventuella ändringar eller inställda äventyr
på bygdegårdens anslagstavla vid Mackaplan
eller på hemsidan! Skriv “Hästholmens
Bygdegård” i Googles sökfält så kommer den.
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Ge bort en guide!
Jag guidar dig och ditt
sällskap exklusivt på
Omberg.
Ni väljer tid, plats och
inriktning själva. Året runt.
Pris från 600 kr. Läs mer och
boka: Guide de lux på Omberg
www.wettersaga.se
Trevlig höst! önskar Åse
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

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

Bli medlem i
Ellen Key-sällskapet

Hjärtligt tack till alla er som
handlat och kommit med positiv
feedback denna första säsong
för Hagabergs Trädgård. Det
har varit en rolig och lärorik
sommar med många
trevliga möten.

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

Kolla hemsidan
www.ellenkeysällskapet.se

Vi ses igen till våren!
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Nu har vi självplock av
HÖSTHALLON i september!
Tider och dagar finns på
ombergsboden.se
Färdigplockade hallon finns i
äggboden i Alvastra
Välkomna!

Spela Padel på Omberg!

Vår utebana är byggd för alla väder.
Bokas på Matchi.se
220 kr/tim och 10-kort för 2000 kr.
Det finns möjlighet
att hyra padelrack för 20 kr/tim
Kontakt info@ommapadel.se
ps Vår nya singelbana öppnar inom kort!

Byalagshjälpen lever vidare
Byalagshjälpen Hästholmen finns på Facebook.
Du kan också ta kontakt med följande personer:
Birgitta Hellman Magnusson, 0703-102855,
birgittahellmanmagnusson@gmail.com
Gunnel Kellander, 070-3223024,
gunnel.kellander@gmail.com
Camilla Linusson, 070-3887363,
camilla.linusson@outlook.com

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

Äggboden i Alvastra har öppet
kl 8 - 20 alla dagar
Ekologiska ägg och egenodlade
hallon och grönsaker

Välkomna !

Öppet alla dagar kl 11 - 21

Under september månad har vi
superbra priser! Exempel:
90-kronorspizza för 70 kr
Köp två för 110 kr!
Välkomna!

Tel 0144-33060, 0765651680
onlinepizza.se Sverkerstigen 3
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
Vi önskar alla trevlig höst!
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Söndag 24 - lördag 30 oktober

KULTURHELG “YTTRANDEFRIHET & DEMOKRATI”!
Fritt inträde, betala en gåva för vad du tycker att det är värt!
Hela veckan visas satirkonstutställningen “VÄSSA PENNAN”,
med konstnären Ewert Karlsson
(EWK), känd i bygdegårdssammanhang för att ha gjort bland annat
“Trädet” och “Bygdegården” (vi i
Hästholmen har fått ett exemplar i
invigningsgåva vid tillbyggnaden
och det hänger på väggen i salen).
För allmänheten är EWK kanske
mer känd för att ha gjort djurkarikatyrer av dåtidens politiker.
Utställningen lyfter Ewerts gärning
och engagemang i fråga om alla
människors rätt till ett bra liv,
jämlikhet mellan könen och värnande om miljön. Vässa Pennan är
också en utställning som tar kamp
för demokrati och yttrandefrihet
och tar spjärn mot krafter som är
däremot.
Övriga nutida konstnärer i
utställningen: Max Gustafson, Sara
Granér, Magnus Bard och Marja
Nyberg.
Söndag 24 oktober kl 15 INVIGNING! Kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson inviger kulturhelgen. EWKsällskapets ordföranden Lars-Olof Johansson berättar om Ewert Karlssons konstnärskap och engagemang i
samhällsviktiga frågor. Underhållning av Ödeshögs Kulturskola.
För bokning av biljett till invigningen, Gunnel: 070-322 30 24
Måndag 25 oktober Utställningen “Vässa pennan” är öppen kl 17-19.
Tisdag 26 oktober Utställningen “Vässa pennan” är öppen 17-19.
Kl 19, Filmvisning dokumentären “Till min dotter” Oftast är dokumentärer om krigets helvete filmade under
begränsad tid av ditresta män som är vana vid att befinna sig inom krigszoner, och som ofta har ett hotell att fly
tillbaka till. TILL MIN DOTTER är gjord av en kvinna, själv boende mitt i krigshärden, utan någon som helst plats att
fly till, och som spenderat fem år åt att låta kameran gå. Dag som natt. Genom liv och död. Kvinnan heter Waad AlKhateab och platsen är Aleppo i Syrien, där hon lever sitt liv, blir förälskad, gifter sig och föder en dotter. Allt medan
staden bit för bit tillintetgörs, och hon och hennes man (en läkare med ett överjordiskt mod) försöker rädda så
många liv de kan. Oscars-nominerad för bästa dokumentär. Vinnare av bästa dokumentär i Cannes. Över 50 priser
på festivaler jorden runt. Enligt The Times “En av de viktigaste filmer du någonsin kommer att se”.
För bokning av biljett till filmen, Gunnel: 070-322 30 24
Onsdag 27 oktober Utställningen “Vässa pennan” är öppen kl 17-19.
Torsdag 28 oktober Utställningen “Vässa pennan” är öppen kl 17-19.
Kl 18 Underhållning av Ödeshögs Kulturskola.
Anmälan publik till underhållningen, Moa: 0144-350 52.

Bilaga till Hestholmabladet nr 3 2021 sid 2
Fredag 29 okt Kl 18-21 KnytPoesi Vässade Pennor!
Öppen Scen med musik och poesi. Enkel mat och fika till försäljning. Det går också bra att ta med något eget att äta.
Anmälan för uppträdare och besökare, Camilla: 070-388 73 62
Lördag 30 okt kl 10-13 En dag för hela familjen!
Föredrag/Workshop med Mia Karlsvärd och Bettina Johansson “Bokmakeri, Fotografi & Riteri”
Bettina och Mia delar med sig av sina kunskaper. Bettina, välkänd illustratör, som gärna målar mångfald och utmanar
normer, visar sina illustrationer digitalt och blir utmanad av publiken att improvisationsrita. Fotograf Mia har en
foto-workshop. Bli en #fotaschysst-fotograf! Du ska ha med egen laddad mobilkamera. För bokning av biljett till
föredrag/workshops, Gunnel: 070-322 30 24
Kl 13 finns korv med bröd att handla till lunch och vässade pennor ligger framme. Måla din egen satirkonst!
Kulturveckan avslutas kl 15.
Kulturveckan är sponsrad av
Kulturrådet, Bygdegårdarnas Riksförbund, Östergötlands bygdegårdsdistrikt, Region Östergötland och Ödeshögs
Kommun. I samarbete med ABF, Ödeshögs Konstförening och Ödeshögs Kulturskola.
Övrigt som händer på demokratitemat: Under vecka 40-44 visas utställningen Ja, må den leva! på Ödeshögs bibliotek,
om demokratins födelse i Sverige. Under v.44 har biblioteket en demokratihylla.

Höstens filmer i bygdegården
Tisdag 5 oktober kl 19
Filmklubben Hästholmen visar: Sångklubben (2019)
För kvinnorna på en militärbas i England är oron stor för makarna som befinner sig i strid. Bland dessa kvinnor finns
respektingivande Kate och levnadsglada Lisa. De vill finna något som förenar gruppen av kvinnor. Stickning och
bokklubbar havererar omgående, men de föreslår körsång. Kate vill höra rena stämmor i en klassisk repertoar. Lisa
förespråkar fullt ös i poplåtar alla kan texten på. Gradvis upptäcker de nya sidor hos varandra och Kate, vars son
dödades i strid, får tack vare Lisas rebelliska dotter Frankie oväntad hjälp att bearbeta sorgen hon bär inom sig.
Dramakomedi 106 min ©Scanbox Pris för ny medlem i filmklubben 120 kr.
Tisdag 2 november kl 19
Filmklubben Hästholmen visar: De ovanliga (2019)
Bruno tar hand om autistiska unga och Malik hjälper ungdomar från svåra förhållanden att hitta sin plats i tillvaron.
De båda vännerna får sin energi av lika delar medmänsklighet och uppfinningsrikedom, och när Maliks vilsna själar
hjälper till att ta hand om de autistiska ungdomarna i Brunos vård, öppnas nya världar för dem alla. Deras insats
behövs eftersom ingen annan tycks klara av att ge deras skyddslingar den trygghet och omtanke som krävs. Men
Bruno och Malik följer inte det strikta franska regelverket och får plötsligt påhälsning av myndighetsinspektörer. Nu
hotas deras kamp för alla sårbara unga som det etablerade samhället glömt bort.
Dramakomedi 109 min ©Scanbox Pris för ny medlem i filmklubben 80 kr.
Tisdag 7 december kl 19
Filmklubben Hästholmens visar: Elina - som om jag inte fanns (2002)
Elina, 9 år får börja skolan igen efter en längre tids sjukdom. Hon hamnar omedelbart på kollisionskurs med sin nya
stränga lärarinna. Elina gör uppror och snart är hela skolan och nästan hela det lilla samhället införstådda med vad
som sker men ingen vågar ställa sig på Elinas sida.
Drama 77 min ©SF Studios Pris för ny medlem i filmklubben 60 kr.
Kanske blir det en extrafilm i mellandagarna.

