HESTHOLMABLADET
nr 4 december 2021
En ros till våra lantbrevbärare!

Hurra för vår bygdegård!

Rosor tillhör kanske inte jul och vinter men vi
börjar ändå med en ros till våra lantbrevbärare.
December betyder ju julbrev, julkort och inte
minst paket.

Hästholmens Bygdegård & Byalag har fått Bygdegårdarnas
Riksförbunds utmärkelse “Årets bygdegårdsförening i Sverige
2021” vid bygdegårdarnas nationella träff i november på SångaSäby, väster om Stockholm. Det finns 1444 bygdegårdar! Gunnel
Kellander och Fredrika Roth deltar från bygdegården.

Att få post och paket hem är suveränt även om
det numera är lite pyssel med telefonsamtal som
hamnar i Göteborg och som ibland ger fel besked.
Våra paket får en extra åktur. De lämnas på ICA
som lämnar tillbaka dem när vi ringer och berättar
att vi vill ha våra paket levererade hemma. Efter
en tur till Mjölby lägger vår brevbärare dem i vår
brevlåda eller vid dörren. Stort tack för det!
I detta nummer kan du läsa om det som har hänt
och det som kommer att hända. Och om det som
bara tycks stå stilla. I en rättsstat är det viktigt att
den, som är missnöjd, kan överklaga men man
skulle ju önska att allt då är så utrett att den
aktuella instansen snabbt kan besluta.
Nya hus ska byggas, gamla renoveras. Alla vi som
sörjde när Västra Tollstad skola lades ner från den
ena dagen till den andra får nu glädja oss åt att
det blir nya bostäder och därmed även nya
invånare.

Riksförbundets motivering lyder: “Hästholmens bygdegård och
byalag är navet i bygden. Bygdegården är en rik mötesplats
med ett blomstrande kulturliv. Föreningen är kraften som för
bygdens talan och skapar dialog mellan medborgare och
politiker. När coronapandemin lamslog stora delar av det
svenska föreningslivet ställde Hästholmens bygdegård och
byalag inte in utan om. Fram växte byalagshjälp, rekoring och
ploggning. Så formas ett i alla dimensioner hållbart samhälle.
Nu har bygdegården öppnat upp sin breda verksamhet igen,
till glädje för människor i alla åldrar.”
Anders Karlsson är ordförande i förbundets jury och även vice
ordförande i förbundet. Han säger att Hästholmens Bygdegård
& Byalag är en värdig vinnare som sticker ut, en förening som
visat stort hjärta under pandemin och lyckats bibehålla och
utveckla sin roll som navet i bygden, trots alla restriktioner.
Katarina

Det blir aktiviteter för vardag och fest i bygdegården. En helg i juli blir det fest i hela Hästholmen! Vi återvänder i tiden till tidigt 1900-tal.
“Det stora folknöjet i Hästholmen” uppmärksammar att det är hundra år sedan ångaren Per
Brahe bärgades. Även om båten nu är skrotad kan
det ju vara skäl att minnas dess bärgning.
Hestholmabladets redaktionskommitté har en ny
medlem. Sven är dessutom så ny att han finns
med bland de inflyttade.
Tyvärr vill vi också påminna om avstånd, vaccin
och försiktighet. Med andra ord: Var rädd om dig!
Och var gärna även rädd om din omgivning! Kom
ihåg att Byalagshjälpen finns när du behöver den!
Precis som REKO varje tisdag i udda veckor.

Nu önskar Hestholmabladet
att du får en skön jul!
Redaktionen genom Katarina

Återvinningen - nytt överklagande

Nu finns det två överklaganden som gäller återvinningen i
Hästholmen.
Kommunen har sedan tidigare beviljat bygglov för uppförandet
av en ny återvinningsstation på stationsplan. Och i oktober
fick förpackningsföretaget FTI även bygglov för att placera
återvinningen på Qstartomten vid infarten till Hästholmen.
Båda ärendena har överklagats till länsstyrelsen, som ännu
inte har fattat några beslut.
Hur ser tidsplanen ut? När kan vi räkna med att återvinningen
finns på plats igen?
- Det är nu upp till FTI om de vill gå vidare med återvinningsstationen inom fastigheten Tollstad 6:7 (Q-star), eller om
de vill avvakta länsstyrelsens beslut, säger Axel Erlandssson,
bygglovshandlare i Ödeshög. Just nu ligger bollen hos
länsstyrelsen och FTI.
Birgitta
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Uppdatering av renoveringsplaner

I Hestholmabladet nr 1 i år stod att läsa om bygdegårdens
renoveringsplaner. Då det visade sig att bidraget, som vi
sökte via Jordbruksverket, inte gick att söka med så stort
belopp som bygdegård, så har vi nu fått tänka om. Vi har
därför skickat in en uppdaterad ansökan till Jordbruksverket på enbart taket men den har vi i skrivande stund
inte fått svar på.
Vi har reviderat våra visioner gällande övrig renovering
och kommer istället att söka bidrag via Boverket för
upprustning av kök, så att större möjlighet till tillagning
ges, plus byte av avloppssystem och värmesystem. Delvis
ny fasad och fönster. Ansökan via Boverket innebär att
kommunen behöver vara med på 30 procent vilket har
medfört att vi skurit en del i planerna. Vi flyttar till
exempel inte på toalett och ytterdörr i köket, hoppar över
serveringslucka och ny inredning i entrén.
Vi kommer också att söka pengar för tillgänglighetsanpassning, ny ramp vid huvudentrén och breddad wc.
Då kommunen nu blir involverad genom sin bidragsandel,
vill de vara mer delaktiga i processen. Vår tanke var att
skicka in den nya ansökan i år, men förslaget gick inte
igenom i samhällsbyggnadsnämnden. Därför skjuter vi
på ansökan till 2022, så vi får med kommunen på tåget.
Blir vår ansökan godkänd kommer renovering att ske först
2023. Stephan Redman kan detaljerna.
Camilla

Född

Göta Stenhus tror på Hästholmen

Karl-Johan Johansson, VD i Göta Stenhus, vid stationsplan
där företaget bygger åtta marklägenheter. Foto: Birgitta
- Vi tror på Hästholmen och vill gärna bygga fler bostäder
där i framtiden, säger Karl-Johan Johansson, VD i Göta
Stenhus, som är i färd med att uppföra åtta marklägenheter på stationsplan i Hästholmen.
Det kommer att bli två huskroppar med vardera fyra marklägenheter med hyresrätt, alla på tre rum och kök och
med uteplats i två väderstreck. Byggandet sätter igång
efter årsskiftet och beräknas vara klart i december 2022.
- Intresset för lägenheterna har varit stort, berättar KarlJohan. Fem är redan bokade, men vi har inte skrivit
kontrakt än.
Bland dem som har förhandsbokat finns flera personer
som redan bor i Hästholmen, men även några utifrån.
- Vi har både äldre och yngre bland våra intressenter.
Lägenheterna passar både yngre par som precis har bildat
familj och äldre, som till exempel vill byta sitt husägande
mot ett smidigare boende, säger Karl-Johan.
Göta Stenhus, med huvudkontor i Mjölby, äger och
förvaltar cirka 150 hyreslägenheter i västra Östergötland.
Företaget bygger också sina bostäder i egen regi.
- Vi ser långsiktigt på våra åtaganden, säger Karl-Johan,
som berättar att de gärna vill bygga fler bostäder i
Hästholmen i framtiden. Jag tycker att det är väldigt fint
här i Hästholmen.
Birgitta

Clare Beek och Dominic Charlwood fick den 31 juli
en liten dotter som heter Amira Cate. Aria fick en
efterlängtad lillasyster.

Vi flyttar in
Sven-G Hultman har flyttat in i Gula Huset 1 på Alvastra Kungsgård. Han har kommit med i Hestholmabladets redaktionskommitté och presenterar sig på
sidan 7.
Måns Magnusson har återflyttat till Ängsbovägen 1.
Björn Klintebjer och Moa Christiansson har flyttat in
på Västra Tollstad skola. Björn är från Ödeshög och
Moa kommer från Tranås.
Peter Sincik har köpt Tägnegatan 12 men flyttar inte
direkt in i sitt hus.

facebook.com/RaddaVattern
www.aktionraddavattern.se
arv@aktionraddavattern.se

Det stora folknöjet i juli 2022

På Ellen Keys förskola ...
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Hästholmens Bygdegård & Byalags uppstartsmöte till “Det
stora folknöjet i Hästholmen” sker i ett så kallat hybridmöte.
Deltagare i Malmö, Uppsala, Linköping och den västra sidan
om Vättern deltar digitalt. Politiker och tjänstemän från
Ödeshögs kommun, Hästholmafolk och närboende är fysiskt
i bygdegården.
I samband med 100-årsdagen av ångfartyget Per Brahes
förlisning i november 2018 väcks förslaget att även
uppmärksamma dess bärgning. Namnet skapar marinarkeologen och dykaren Lotta Mejsholm.
Vid kvällens möte bildas en stor planeringsgrupp. Annicki
Oscarsson, Jonni Harrius och Peter Kenell är alla angelägna
om att kommunen och ÖBO ska vara aktiv i minneshelgen
och delta i arbetet. Övriga deltagare i gruppen representerar bygdegården, kyrkan och privatpersoner.
Som planerna nu ser ut äger minneshelgen rum den 23 – 24
juli 2022. På lördagen blir det folknöje i hela samhället med
en känsla av tidigt nittonhundratal med sekelskifteskläder,
marknad med tidsenliga produkter, häst och vagn, båtturer
till olycksplatsen, bilar och motorcyklar från tiden och Trafik
i hamnen hela dagen. Ellen Key kommer, dyk vid vrakplatsen
och prova-på-dyk, musik, försäljning utmed Hamngatan.

I vårt Alfonsprojekt har de äldre barnen visat intresse
för bokstäver och ord. Inne på förskolan har vi gjort en
skrivarhörna och barnen har egna arbetsböcker där de
lär sig skriva med Alfons Åberg.
Vi har varit på bokstavsjakt runt om här i Hästholmen
och barnen hittade många bokstäver. De hittade
bokstäver på till exempel bilar, brevlådor, hus, hundar,
skyltar, pizzerian, brunnslock, i trädgårdar och på olika
ställen i hamnen.

Thom Britten-Austin gör faktabaserad film. På söndagen blir
det föredrag, filmer och utställning i bygdegården. En plakett vid minnesstenen på Västra Tollstad kyrkogård invigs Barnen var mycket uppmärksamma och de samarbetade
och musikstund i kyrkan avslutar. Flera nya idéer kommer och skrev ner flera bokstäver/ ord som de såg i
upp under mötet och alla idéer är inte kläckta än.
Katarina Hästholmen. Det blev en lyckad aktivitet som var
lärorik. Barnen visade intresse och glädje samt att de
fick lite motion och fick synas i samhället.

Söndagen den 6 mars 2022 kl 16
ÅRSMÖTE för Hästholmens
Bygdegård & Byalagsförening
Alla medlemmar är välkomna!
Vi bjuder på fika efter förhandlingarna

Inget nytt om
hamnstugan
Vad händer med hamnstugan,
frågade vi kommunalrådet
Annicki Oscarsson, och fick
svaret: “Det har inte hänt något
nytt från kommunens sida under
hösten vad gäller hamnstugan,
utan det som varit aktuellt just nu
är Vätternrummet. Jag tänker att
frågan om hamnstugan behöver
lyftas igen i början av året inför
nästa sommar.”
Birgitta

I Ödeshögs kommunala förskolor arbetar vi ReggioEmilia-inspirerat. Reggio Emilia har en lång tradition av
ett nära samarbete med staden och kommunen. Barnen
ska synas i samhället och ses som kompetenta, viktiga
samhällsmedborgare. VÄL VÄRDA ATT LYSSNA PÅ!
Reggioemilia.se
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Västra Tollstad skola renoveras med omsorg och kärlek
Att återskapa i original är en genomgående önskan. Tobias
efterlyser bilder på hur ytterdörrarna såg ut från början.
Så om någon har något foto i gömmorna, hör av er! Hör
också av er om ni har några interiöra foton från Folkskolan
eller Rödingen.
Visionen är att hela huset ska nyttjas. I nuläget är tre
lägenheter färdiga och uthyrda på bottenplan. Målet är att
göra klart ytterligare två lägenheter på övre plan plus att
göra iordning det gamla vindsförrådet till ett boende. Maria
och Tobias bor själva i mittendelen på övervåningen.

1917 byggdes den stora vita folkskolan vid Västra Tollstad. Hela bygget kostade 40 000 kronor. Till skolan
skänkte Ellen Key ett flertal tavlor och av byggnadens
yttre stil kan man ana att hon har haft ett visst inflytande.
Det var också där Ellen Key och kvinnorna i Hästholmen
fick rösta för första gången i det historiska valet 1921.
Det lilla röda huset bredvid skolan byggdes redan 1842,
med skola på nedre plan och fattigstuga på övre plan.
Redan då döptes huset till Rödingen, ett namn som lever
kvar än idag och som gett fritidshemmet, som nu huserar
i huset, sitt namn. (Fakta hämtade från Ödeshögs
digitala hembygdsbok.)
Nästan hundra år efter att folkskolan byggdes, 2013,
köpte Maria Dahl och Tobias Arnekvist fastigheten och
flyttade dit med sina barn Ella och Oliver.
Optimismen var stor, trots att huset var i bedrövligt
behov av omvårdnad trodde de att renoveringen skulle
ta en 2 - 3 år. Här står de nu åtta år senare och är bara
halvvägs framme.
Att renoveringen tar sådan tid beror främst på att paret
värnar om att bibehålla husets historia och själ. Att
isolera med plast och bygga väggar av gips kändes
otänkbart. Ursprungshuset vittnar verkligen om en
yrkesstolthet, så välbyggt, det ville de värna om! De
kände att de ville anpassa huset till sin historia och välja
material och detaljer med omsorg.
Huset ska kunna andas och miljöaspekten är också en
viktig bit. De återanvänder gärna saker som hittas i huset,
hatthyllor, gamla skolaffischer, väljer att låta en vägg vara
kvar med tegelsten... De använder genomtänkt
byggmaterial, återbrukar gärna gamla plankor och annat
material. Tobias får ständigt nya idéer:
-De gamla almarna vid tomtgränsen är på väg att dö, vi
funderar på att hugga ner dem och göra golvbräder till
vindsvåningen.
En sorg är att fönstren är utbytta till moderna fönster.
-Så är det tyvärr med gamla kommunala byggnader, det
byts ut delar utan byggnadshistorisk eftertanke. Jag hade
så gärna haft kvar originalfönstren!

Lägenheterna benämns med de gamla klassrumsbeteckningarna, till exempel 1-2:an eller 5-6:an. En lägenhet har
fått smeknamnet Ellen Key eftersom Ellen Key-institutet
hyrde där ett tag.
-Det är svindlande att tänka på att Ellen Key gått runt här
och stått på vår trappa, säger Tobias. Och alla andra historier
från generationer tillbaka, det är mäktigt! Att få förvalta
ett hus med så mycket historia i denna fantastiskt rika bygd
känns som ett privilegium.
Paret hyr ut skolans gympahall, med pingisbord, duschar
och bastu. Ifall någon är sugen så är det bara att kontakta
ägarna. På vintern spolar de även is på den gamla
asfaltsplanen och alla är välkomna att åka.
Ett tips! Vill ni ta del av husets smakfulla renoveringsresa,
följ Arnekvist Fastigheter på Facebook.
Camilla

Filmen Ödesnatten får en uppföljare

P å 103-årsdagen av Per Brahes förlisning kommer ett

filmteam till Hästholmen. Det är regissören Thom BrittenAustin från Hjo som har ett nytt projekt efter “Ödesnatten
på Vättern”, en dokumentär uppföljare om bärgningen och
vad som följde. Dokumentären ska heta “Vita liljor” och i
filmklippen, som spelas in denna helg vid Västra Tollstad
kyrka, ser man vita liljor läggas ner vid minnesstenen.
Filmteamet får låna Västra Tollstad skolas idrottshall för
ombyte och sminkning, kaffet intas i Fritidshemmet
Rödingens lite mer uppvärmda kök. Det är tur att det finns
chans att värma sig emellanåt, då det är en ruggigt kylig
och blåsig dag och inspelningen tar hela sex timmar.
Ödeshögsbon Göran Wigren kommer åkandes i sin glänsande Ford från 1930. Han berättar att han har ännu äldre bilar,
men att han fått direktiv att scenen skulle föreställa 1932,
tio år efter förlisningen. Görans tidsenliga bilar kommer vi
att kunna beskåda under “Det stora folknöjet”. Kanske kan
man som besökare åka en rundtur och känna historiens
vingslag. Sminkösen Elsa Bengtsson från Habo klipper
mustaschen på skådespelaren innan bilen åker för tagning.
Dokumentären är sponsrad av bland annat Ödeshögs
kommun och Hjo kommun. Om allt går som det förväntas,
så kommer premiären att ske i Hästholmens bygdegård
söndagen den 24 juli under minneshelgen.
Camilla
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Storfrämmande i bygdegården

Lyckat höstlovsdisco

- Tänk er tillbaka till den 18 september 1921. Visualisera! Se hur kvinnor och
män vandrar högtidsklädda till Västra Tollstad skola för att rösta.

Fredrika Roth, en av styrelsens
arrangörer till höstlovsdisco i
bygdegården, meddelar att discot
var välbesökt i år.
- Vi räknade att det kom omkring
90 barn vilket är en bra uppslutning. Vi fick även in flera ideella
krafter som hjälpte till, säger
Fredrika.

Det är den 18 september 2021 och Kerstin Strand hälsar välkommen till en
föreläsning av Ulrika Knutson under rubriken “Hvarför skola kvinnor vänta” –
Ellen Key, Elin Wägner och den besvärliga rösträtten.
På den tiden röstar man på litet olika dagar i Sverige, berättar Kerstin vidare.
Här röstar man just den dagen, det vill säga för exakt 100 år sedan. Ellen Key
bär en kvarnhjulshatt. Det vet vi för ett fotografi, där hon står på skolans trappa,
finns bevarat. Det ingår just nu i en utställning i bygdegården “Mormor, rösträtten och Ellen Key”.
Ulrika börjar med att påminna om att långt ifrån alla har rösträtt – fångar,
sjuka, funktionshindrade och fattigpensionärer. Kort sagt dagens bidragsmottagare har fortfarande efter 1921 inte rösträtt.

Hon ser en potential att utveckla
barn- och ungdomsverksamheten
i bygdegården och har redan tagit
upp flera idéer för 2022 i styrelsen
för att utveckla verksamheten.

Loppis i december
Nästa år blir det nog julmarknad
igen, säger Camilla när årets
loppis är avverkad.
Det var fullt med stånd både ute
och inne, men lite varierat med
besökare under dagen. Förutom
loppis bjöds det på ankdamm för
barnen, lotterier med massor med
roliga priser och servering med
hembakat bröd.

Camilla Linusson, Ulrika Knutson och Kerstin Strand poserar i bygdegården.
Ulrika kan Elin bättre än Ellen, hon har forskat mer om Elin och nyss kommit
med en biografi “Den besvärliga Elin Wägner”. Elin föds 1882 i Lund och dör
1949 i Småland.
Elin vill bli präst – om hon vore pojke. År 1870 får kvinnan ta studenten. Elin
vill göra det men får inte för sin pappa, som är läroverksrektor. I stället får hon
gå en sekreterarkurs och jobba på rektorsexpeditionen.
År 1908 kommer Elin Wägner med boken “Norrtullsligan”. Den blir en
dundersuccé. Den speglar samhället när mellanskiktets kvinnor kommer ut i
arbetslivet. Ulrika föreslår att vi ska sätta boken i händerna på dagens
tonåringar. Om de gillar den kan vi pröva med “Pennskaftet” från 1910.
År 1921 röstar 127 kvinnor och 178 män I Västra Tollstad, berättar Ulrika. Först
i början av 1970-talet röstar kvinnor i samma utsträckning som männen.
Ulrika har koll på klockan. När den planerade tiden är slut ber hon om sju
minuter till. Självklart! Och efter dessa får hon rungande applåder och litteratur
från de båda arrangerande föreningarna.
“Tack så hemskt mycket! för den generösa publiken och fina atmosfären i
Hästholmens Bygdegård” skriver eftermiddagens föreläsare i gästboken.
Katarina

- Vi har sålt ganska bra, säger Ida
Ingvarsson och Johan Stensson
som sålde leksaker och barnböcker på bygdegårdens familjedag med loppis den första
lördagen i december.
Birgitta

Vi samarbetar med
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Allt utom REKO händer i
bygdegården
Tisdag 28 december kl 19 Mellandagsfilm! The Father
(2020) Filmens skådespelare gör lysande insatser och
förverkligar på ett fantastiskt sätt hur det är att vara
dement och fångad inuti sig själv och paniken i att inte
riktigt förstå vad som händer. Den bristande sjukdomsinsikten, förvirringen, aggressionsutbrotten hos den
sjuke. Skuldkänslorna och hjälplösheten hos de anhöriga.
Subtilt och med små medel levandegörs Anthonys förvirring och minnesförlust så publiken också upplever den.

December
T isdag 21 december kl 18-18.30 JUL-REKO vid
Stationsvägen! Förutom goda närprodukter erbjuds
denna utlämning även hantverk. Alla producenter och
besökare bjuds på glögg med julkakor! Köp dina klappar
på REKO i år och gör en god gärning för miljön och för
våra lokala företagare. Smidigt är det också!
REKO-loggan,
gjord av
Ola Persson

REKO fortsätter hela vintern
utan avbrott. Varannan tisdag
kl 18 - 18,30 udda veckor
Måndag 27 december kl 18 VISA UPP DITT ÅK! EPA- och
mopedträff i bygdegården.
Både ungdomar och föräldrar är välkomna att träffas,
umgås och utveckla idéer tillsammans med oss i
bygdegården. Hjälp oss att se nya möjligheter för vår
ungdomsverksamhet. Fika finns till försäljning.
Tisdag 28 december kl 16 Jullovsfilm! Klara Ko firar jul
(2020) Koflickan Klara ska fira jul på Kutoppen för första
gången och har stora förväntningar om vad som väntar.
Besvikelsen blir stor när pappa Mosk inte bryr sig om
jul och inte har gjort i ordning någonting alls. Mosk blir
kallad på ett uppdrag, och när han blir insnöad i den
outhärdliga Paulines stuga, bestämmer sig Klara och
hennes bästa vän Gaute för att ordna en fantastisk jul
och överraska Mosk när han kommer tillbaka...
Barntillåten, 66 min 50 kr, inklusive popcorn och festis.
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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.

Hyllad Oscarsvinnare! Anthony Hopkins är fenomenal i
rollen som demenssjuk, och vann en Oscar för bästa
manliga huvudroll. Från 11 år, 97 minuter 50 kr. Popcorn,
dricka och godis finns till försäljning.

Januari
Lördag 15 januari kl 16 JULGRANSPLUNDRING!
Onsdag 19 januari kl 13 SOPPLUNCH. - soppa, kaffe och
kaka. Lotteri och samtal om våra nyheter. 50 kr.
Lördag 29 januari kl 19-01 FESTKVÄLL MED B-STREET BAND!
Biljettpris 400 kr. För medlemmar i bygdegården, endast
200 kr! I priset ingår Exotisk planka med alkoholfri dryck,
kaffe och dessert, musikquiz och dans. Anmälan till
Fredrika: 073-801 72 00 Ett tips! Teckna medlemskap
innan!

Februari

Onsdag 16 februari kl 13 SOPPLUNCH. - soppa, kaffe och
kaka. Lotteri och samtal om våra nyheter. 50 kr.
Fredag 18 februari kl 19 PREMIÄR GRÄVLINGARNA!
I år spelas “Den stora premiären” av Åke Cato och Mikael
Neumann. Biljetter kostar 200 kr och köpes på ICA i
Ödeshög. Mat och dryck beställs och serveras på plats.
Lördag 19 februari kl 19 Grävlingarna spelar “Den stora
premiären”, se 18 februari!
Fredag 25 februari SPORTLOVSDISCO för Ödeshögs ungdomar i årskurs 6 - 9! 19 - 21.30 årskurs 6 - 9 21.30 - 24.00
årskurs 7 - 9 Inträde 50 kr Alkohol- och drogfritt. Det kommer finnas försäljning av korv, snacks, dricka och godis.
Lördag 26 februari kl 19 Grävlingarna spelar “Den stora
premiären”, se 18 februari!

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

Bostad söks i Hästholmen
Jag hyr för närvarande en villa på Videgatan i
Hästholmen. Den ska säljas under våren och då måste
jag flytta. Jag trivs i Hästholmen och vill gärna bo kvar
här. Du som har en bostad att hyra ut – hör av dig till
Rita
Rita-Louise Wiik Heininen Tel 072 83 22 793

Mars

Vem är du, vem är jag ...
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Fredag 4 mars kl 19 Grävlingarna spelar “Den stora premiären”, se
18 februari!
Lördag 5 mars kl 19 Sista föreställningen! Grävlingarna spelar “Den
stora premiären”, se 18 februari!
Onsdag 17 mars kl 13 SOPPLUNCH. - soppa, kaffe och kaka. Lotteri
och samtal om våra nyheter. 50 kr.
Lördag 19 – söndag 20 mars Barnens kulturhelg - i år utvidgas
Barnens konstutställning och innehåller även musik, dans och
teater. Arrangör är Ödeshögs konstförening.
Fredag 25 - söndag 27 mars
ÖDESHÖGS REGNBÅGSHELG - FÖR KÄRLEKENS MÅNGFALD
Ett samarbete mellan Ödeshögs församling, Hästholmens Bygdegård & Byalag och Saga Kulturhus.
Programmet är under uppbyggnad, men det som är klart är:
Fredag 25 mars kl 18 REGNBÅGSMÄSSA i Ödeshögs kyrka, sprakande
av färg, musik och kärlek! Välkomnande av Ulla Bergstens regnbågsfönster som permanent installation i kyrkan. Efter mässan
serveras kaffe med våfflor.
Lördag 26 mars kl 15 Föredrag “Rätt att Älska” med Elisabeth Ohlson,
skaparen av den uppmärksammade fotoutställningen Ecce Homo,
som hon fick utstå mycket hot och hat för, men framförallt mycket
kärlek! Hon berättar om sitt värdefulla arbete för allas rätt att älska
vem de vill och vi får en berörande inblick i HBTQ-rörelsens historia.
100 kr, ungdom 40 kr. Fika finns till försäljning.

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

Jag flyttade in i Gula Huset på Alvastra Kungsgård
för två månader sedan. Så jag vet förstås inte
(ännu) vad du - och alla andra i omgivningen - är
för några. Däremot har jag hyfsad koll på vem
jag själv är. Jag har ju varit tillsammans med mig
i 80 år!
Föddes i Småland, växte upp på folkhögskola
utanför Växjö. Det satte sina spår. Jag återkommer ofta till “tillsammans” och “folkbildning”.
Så växte jag upp, läste till ingenjör på Chalmers.
Deltog i intressanta byggen: Tingstadstunneln i
Göteborg, raffinaderi i Stenungssund, silos i
Östpakistan (idag Bangladesh).
Sedan kom jag på att det var jägmästare jag ville
bli. På Skogshögskolan (idag del av SLU) blev jag
fast länge. Nästa långa period var som vd för
Upplandsstiftelsen. Jobbet handlade om
naturvård och friluftsliv, förvaltning och
bildande av naturreservat, skötsel av vandringsleder, campingplatser, naturskolor.
Under hela resan (påminner mig dotter Ellen)
var jag aktiv i föreningsliv kring u-landsfrågor,
politik, naturvård, lokalsamhället. Det var
Framtiden i våra händer, U-landsboden i Knivsta,
Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet,
Brösarps byalag.
På vägen fick jag två fina barn: dotter Ellen, som
bor i Hästholmen, samt sonen Naveen i Uppsala.
De är från mitt första äktenskap. I nästa gifte
gjorde vi en massa andra fina saker (än barn alltså): vi uppfann begreppet “vårdhund” och utbildade sådana team samt drev en uppfödning
av labradoodlar som är mycket framgångsrik.
Jag är intresserad av kultur och har min syster
Lena i Halvarby. Men nu och framåt? Kraften är
inte samma nu vid 80 som vid 30-40-50… Men
viljan finns kvar. Och engagemanget. Den som
lever får se!
Sven-G Hultman
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Bynn-bössan slog rekord med råge

Kultur en hel vecka

Under insamlingsveckan för Världens barn ordnades
olika aktiviteter för Hästholmens bygdegårds
digitala insamlingsbössa Bynn-bössan.

När Annicki Oscarsson inviger kulturveckan i bygdegården,
talar hon om tryckfrihet, kvinnlig rösträtt, om ansvar och om
rätten att rösta. Om civilsamhället och dess föreningsliv, om
hot i form av desinformation och hat i sociala medier.

Charlotta Bendz och Ola Persson återskapade
succén Bynn-bössans BINGO. Med skillnaden att det
i år gavs möjlighet för hela Ödeshög att ansluta till
bingospelet genom att köpa lotter på biblioteket.

Under hela veckan finns den vandrande satirkonstutställningen “VÄSSA PENNAN” i lokalen. Den innehåller bilder
tecknade både av EWK och av fyra nutida konstnärer.

Hästholmaborna fick, som förra året, lotter bekvämt
direkt i sina brevlådor. Varje kväll fick kända personer från Hästholmen dra dagens siffra ur den
glittriga hatten. Bingon invigdes av förra årets
discotjejer Cleo och Thelma. Sedan följde profiler
som Ingegerd och Roland Ax, Solveig och Leif Fracke
och Katarina Ljungholm. Efter sju dragna nummer
ropade Lars-Erik Lindqvist “Bingo!” och vann därmed
en välfylld korg från våra REKO-producenter. 160
personer anslöt sig till bingon som inbringade hela
8000 kronor!

Vi som tar vara på tillfället att besöka veckan kan se dokumentärfilmen “Till min dotter”, gjord av en journalist, som bor
mitt i kriget i Aleppo i Syrien och som låter kameran gå under
fem år. Vi får uppleva Kulturskolans underhållning med
dansande 6-åringar och äldre, Lillblås under Annica LidegranNilssons ledning, sång och musik av Signe, Elias och Astor.

Nytt för i år var Allsångscafé för Världens barn i
bygdegården. Flera omtänksamma Hästholmabor,
både vuxna och barn, bakade kakor som såldes för
valfritt belopp. Bettina Johansson skänkte ett
bokpaket med fina barnböcker som hon illustrerat
och böckerna lottades ut bland dem som kom på
allsångscaféet.

Innan alla har framfört sina dikter, sin musik eller berättelse,
har klockan blivit en kvart över planerad sluttid. Inslagen
varierar i en bra blandning. Ola Persson står för Grande finale.

Knytpoesi är en aktivitet som återkommer då och då i bygdegården. Även under kulturveckan. Tio modiga kliver upp på
scenen på fredagskvällen. Pizzabitar, varm korv med bröd,
sallad och fika finns att köpa för den som inte har med sig.

Lördag är avslutningsdag och vi får många bra tips av fotograf
Mia Karlsvärd och illustratör Bettina Johansson.
Katarina

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Christine, Börje, Leif och Phoebe spelade för oss,
en blandad kompott av gamla och nya visor och
barnsånger. Allsångstexterna projicerades på
storbildsskärm och alla sjöng glatt med. Majken Pihl
fick komma fram och testa att sjunga i mikrofonen
och det blev också lite spontan dans! Caféet
inbringade 1313 kronor till Bynn-bössan.
ZkrotLinuz digitala loppis gav 1030 kronor. Tillsammans med alla som skänkte pengar direkt in i bössan
landade vi på fantastiska 18 583 kronor till Världens
Barn! Ödeshögs Kommun kom tvåa i länet och nia i
landet, mycket tack vare Vilfred Landstedts bössa
som samlade in magiska 59 365 kronor!
Camilla

att äta nypon, enbär och vassrötter. Trollet visade spår av
rådjursbockens horn och fladdermusens bo. Barnen fick lära
sig om Ödeshögs kommunfågel skäggmesen, att den kan flyga
med precision mellan vasstråna, att den äter vassens frön
och att den sover tätt intill sina kompisar under vintern.
Till lunch lagade vi tacos över öppen eld. Sedan blev det en
sväng inne på naturum, en promenad runt Estelles Sagostig
och några varv i hinderbanan. Alla blev rejält möra och regnet
kom lagom till hemfärden mot Hästholmen.

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

Höstlov vid Tåkern
På höstlovet gjorde Fritidshemmet Rödingen en
härlig utflykt till vackra Tåkern. Naturum hade ett
rikt lovprogram och vi hakade på några aktiviteter.
De äldsta eleverna gick på konstworkshop och lärde
sig måla i höstens murriga färger med inspiration
av naturen. De yngre barnen fick hänga med Tåkerntrollet på upptäcktsfärd. Trollet var rädd för vuxna,
men vi Rödingen-fröknar är så barnsliga så vi fick
lov att följa med. Andra vuxna gömde hon sig för!
Under promenaden bland skog och vass fick vi lära
oss massor av viktiga saker om naturen och om
Tåkerntrollets djurkompisar. Barnen fick prova på

Vi funderade lite på om trollet var släkt med Malin Granlund
Feldt, kanske är de sysslingar på långt håll.
Camilla

I mellandagarna blir det
EPA-träff i bygdegården

Vökby, Utsikt, Sappa och Telia
- vad gör dom?
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Förstår du vad dessa namn betyder och vad företagen
gör? Eller hur de hänger samman? Att de på något sätt
jobbar med bredband, telefoni, TV och fiber vet nog de
flesta. Men hur vet man vem som är bäst och billigast?
Och vart vänder man sig i olika frågor inom detta fält?
För att få frågorna besvarade ringde jag upp Hasse
Svensson, VD på Sappa. Företaget startade 1994, men har
genomgått många förändringar under de snart 30 år som
gått. Idag omsätter företaget cirka 365 miljoner kronor
och har 56 anställda. Att huvudkontoret ligger i Göteborg
“hööde” jag direkt när jag fick Hasse Svensson på tråden.

Thor Seehuusen från Kråkeryd visar med glädje
upp sin fina EPA-Ford utanför bygdegården.

Min första fråga löd: “Har det inte varit mycket krångel
kring ert företag? Många har väl klagat på er service?”
Och jag nämner att Sappa enligt Trustpilot bara fått
betyget 3,1 där 5,0 är högsta betyget. Till min förvåning
fick jag veta att de flesta andra företag i denna bransch,
som Telia, Comhem och Telenor har betyg 1,2 - 1,3! Även
mätningar enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) ger
liknande, höga betyg för Sappa.

Under flera år har vi i bygdegården pratat om att vi borde
göra mer verksamhet för ungdomar, en grupp som är svår
att fånga och lätt glöms bort. Nu har vi haft turen att få in
en eldsjäl som brinner för ungdomar i vår styrelse, nämligen Fredrika Roth.

Dock medger Hasse gärna att de senaste åren varit
omvälvande. Företaget har vuxit snabbt och inte riktigt
hunnit rekrytera personal. Men jag kan inte klaga på
ambitionen enligt vad som sägs på hemsidan: “Vi vill bli
Sveriges kundvänligaste företag”.

- Mitt intresse för att göra bygden attraktiv för ungdomar
har funnits sedan jag själv var tonåring, nu när jag blivit
äldre och fått egna barn vill jag verka för bygden och
ungdomarna. Att växa upp på landsbygden har både föroch nackdelar. Jag kan se tillbaka på när jag själv växte
upp. Det fanns inte så mycket att göra, förutom fritidsgården och idrottsaktiviteter. Att kunna vända det idag
och göra något för ungdomarna, att fånga upp deras
intressen är något jag verkligen brinner för, säger Fredrika.

Åter till rubriken: Vad gör de andra företagen? Namnet
VÖKBY bildades av första bokstaven i de kommuner som
bildade bolaget: Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och
Ydre (Kinda har senare lämnat). Företaget gräver ner fiber
och ser till att den kan leverera snabb information inom
kommunerna. Utsikt bygger fibernät inom kommunerna
Linköping, Mjölby, Katrineholm och Motala, och berör
alltså inte Ödeshög. Det de jobbar med kallas också
Stadsnät. SAPPA och TELIA levererar innehållet i fibern,
alltså bredband, wifi, telefoni etcetera.

Redan har ett samarbete startat med den kommunala
fritidsgården Lyset. Fredrika har hälsat på och fört dialog
med både ungdomarna själva och personalen. Till att börja
med har det resulterat i att vi kommer att anordna ett
högstadiedisco till sportlovet.

Nå, blev du klokare av detta? Eller åtminstone som man
brukar säga: Förvirrad, men på ett högre plan. Sven-G H

Ett stort intresse bland Ödeshögs ungdomar är att köra
EPA, något vi uppmärksammat och vi kommer att bjuda in
till en EPA-träff med fika och samtal vid bygdegården under
mellandagarna. I vilken riktning och i vilket omfång detta
projekt landar är inte klart än, men säkert är att vår
bygdegård framöver kommer att fyllas upp även av den Att vara medlem kostar 100 kr,för familj 150 kr
Bankgiro: 331-3558 Swish: 123 515 25 66
yngre generationen.
Camilla

Skriv din mailadress vid medlemskap

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

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

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

Vandrarhemmet
har öppet i jul.

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

Caféet är öppet
kl 12 - 16
under jullovet

Rum bokas på
info@stocklyckevandrarhem.se
Stocklycke vandrarhem
önskar alla gäster god jul!

20 - 30 december
Köp 2 pizzor för 120 kr!
Öppet tisdag - söndag
kl 11 - 21
Julafton och nyårsafton stängt

Välkomna!
Tel 0144-330 60,
076 565 1680
onlinepizza.se
Sverkerstigen 3
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Förlovning planeras
mellan
Wilbert Spoling
och
Patricia Rosenknopp
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EFTERLYSNING!

Filmteamet som spelar in
filmen om Per Brahes bärgning
söker efter tallrikar med
ångfartyget Per Brahe på
eller annat som kan tänkas
ha sålts som souvenirer i
samband med bärgningen.
H ar d u något int r e ssant i
göm m or na? Kont ak t a
Cam illa 0 7 0 3 8 8 7 3 6 2

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

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

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

Slipa dina skridskor hos
Stillers Motor i vinter
God Jul önskar Niclas
070 24 26 475
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Tack för denna säsong!

God Jul önskar Åse

God Jul & Gott nytt år
Varmt välkomna 2022!

www.wettersaga.se

God Jul önskar
Karolina & Håkan
med personal
Vi ses till våren!

Tack för 2021 och
en riktigt God Jul och Gott Nytt År
önskar vi på Alvastra Kungsgård
Äggboden öppen kl 8 - 20 alla dagar

Välkomna !

En julhälsning kommer från
OMBERGS lilla KATTHOTELL
God Helg!

Omberg, Skogslyckan,599 93 Ödeshög
Tel 070 53 43 891
E:mail: kgronvall@gmail.com

Önskar Ellen Keysällskapet
Bli gärna medlem!
www.ellenkeysallskapet.se

