
HESTHOLMABLADET
nr 3 september 2022

Vi går mot höst
Vi har olika syn på årstiderna. En del av oss tycker bäst
om hösten, att sitta i en stol och läsa eller kämpa med
alla dessa äpplen, lyssna på ett föredrag eller se en film.

Trots krig och elände finns det glimtar av glädje. Det gäller
ibland att hitta dem.
- Det måste vara härligt att bo i en jordbruksbygd, säger
min vän när vi äter middag och festar på en öl, brygd på
havtorn som har växt i Hästholmen.

Repliken får mig att fundera. Tar vi vara på detta? Passar
vi på att frossa i nära grönsaker, bär och frukt? Vid varje
Reko-tillfälle finns de närodlade grönsakerna, korven
gjord på viltkött, mjöl, fisk och ägg från trakten.

Det finns numera en Reko-ring i de flesta kommuner i
länet - Kinda har till och med två. Ödeshög har en och den
finns i Hästholmen. Till den har producenterna nu kommit
50 tisdagar. De som handlar kommer från hela kommunen,
ibland även från Borghamn.

Vi ska vårda vår Reko-ring. Vi, som har bott här ett tag,
minns butiken vid Mackaplan där vi uppenbarligen inte
handlade tillräckligt. Det räcker inte med ett paket jäst.

Man handlar på Reko via dator och Facebook. För att även
den som inte har detta ska kunna handla finns nu Reko-
hjälpen! Använd den! Dessutom finns ju alltid Byalags-
hjälpen.

Detta Hestholmablad
innehåller som alltid både nyheter och tillbakablickar. Vi
välkomnar två nyfödda, två inflyttade och ett företag.
Framför oss har vi en dansfilm gjord i Alvastra, ett
författarmöte, ett hållbart projekt.

Rude Glantz, Roland Törnqvist och Michael Ernst
vid invigningen av det nya Vätternrummet.

Foto: Anna-Stina Karlsson

Under hösten kommer vi i Hästholmens Bygdegård &
Byalag att driva ett projekt som vi kallar “Hållbara
Hästholmen”. Vi hoppas genom detta kunna öka
människors förståelse för miljö, klimat och vikten av
social sammanhållning. Vi vill också påverka våra
politiker och myndigheter i frågor som berör vår
gemensamma framtid.

Styrelsen i bygdegården kommer att ta riksförbundets
Hållbarhetsdiplom som utgår från Agenda 2030. Den
innehåller 17 globala mål som alla världens länder ska
inkludera i arbetet för en mer hållbar värld.

Den 18 september visade vi Klimatrevyn “Nu hettar
det till”.  Den var starten på projektet som vi tänker
oss i studiecirkelform där alla är välkomna att delta.
Sven Hultman är ledare för cirkeln. Där kan vi till
exempel läsa litteratur och diskutera eller bjuda in
föreläsare inom olika områden.

Sedan tidigare har vi skapat en del bra verksamheter i
hållbar anda, till exempel Reko-ringen där vi kortar
vägen mellan oss och våra närproducenter.

Andra exempel är Byalagshjälpen där vi hjälper
varandra med allt mellan himmel och jord, återbruks-
dagar där vi delar med oss av vårt överflöd till andra
och Bynnbössan där vi delar med oss till världens
behövande barn. Annat som kan utvecklas under
projektet är till exempel samåkning istället för att var
och en tar sin egen bil, att vi gör en del av vår trädgård
till ett paradis för pollinatörer eller uppmuntrar byt
och skänk istället för konsumtion.

Vill du delta i studiecirkeln “Hållbara Hästholmen”?
Kontakta Sven på 070-626 6733.         Camilla och Sven

I backspegeln har vi en sommar med en blåsig Kräftans
dag, föredrag och det stora folknöjet. Barnen på
Rödingen har åkt båt och en budkavle har färdats runt
vår sjö.

Förhoppningsvis både framåt och bakåt har vi två ting.
Det nya Vätternrummet, som nu är invigt och flitigt
besökt och hamnstugan som plötsligt har förvandlats
till galleri och mötesplats.
Njut av höstens vackra dagar! Katarina

PS Havtornen var inhandlade på Reko-Hästholmen. DS

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

Hållbara Hästholmen
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Födda

Vi flyttar in

Zara Skoglund och Victor Broström, Stations-
vägen 4, har fått en son som heter Yngve.

Amanda Rhodin och Dennis Norbeck, Hamn-
gatan 10,  har fått en dotter som heter Junie.

 Ignas Pocius och Valdone Pociuviene bor nu i
huset på Radhusgatan 3.

Vi hälsar dem alla välkomna!

Vi välkomnar Pizzeriahusets nya ägare
Fastigheten på Sverkerstigen 3 har nu fått ny ägare. Carina
Folkesson bor i Hejla och uttrycker glädje över sin nya
fastighet. Pizzerian kommer att drivas vidare av Anwar som
vanligt, men ny verksamhet planeras också i huset!

Carina driver ett företag som heter Grön Lycka Cosmetics,
som nu är i full gång med att bygga upp ett tvålmakeri och
kommer inom kort att vara igång med produktionen.

Carina har en bakgrund som sjuksköterska, men arbetar nu
som örtterapeut. Under tio år har hon varit med och
utvecklat Grön Lycka som är ett ekologiskt varumärke med
fokus på hud- och hårvård. Örternas välgörande egen-
skaper ligger alltid i fokus och produkterna är handgjorda.
Carina säger att hon har fått ett väldigt fint bemötande och
ser fram emot att etablera sig i Hästholmen. Vi hälsar henne
och Grön Lycka varmt välkomna!

Den fysiska butiken beräknas inte öppna förrän till våren,
men är du nyfiken på tvålsortimentet redan nu, så kika in
på hemsidan: gronlycka.se.           Camilla
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 Den kraftiga blåsten bidrog säkert till att det inte blev
lika många besökare som vanligt, men Marianne
konstaterar nöjt att alla håvarna ändå gick åt och många
av kräftburarna.

Som traditionen bjuder under ett valår hölls även
“valfiske” och kräftkokartävling. Ödeshögs politiska
partier fanns på plats med valmaterial och bjöds även
upp på scenen för att berätta om sina visioner för
Hästholmen och Ödeshög.

Partierna tävlade också om vem som hade kokat den
godaste kräftan. En opartisk och helt omutbar jury
bestående av Charlotta Bendz Persson, Bengt-Göran
Wissman, Elisabet Samuelsson och Lars-Erik Lindqvist
utnämnde slutligen vinnaren, som blev Sverigede-
mokraterna.

Avslutningsvis delades pris ut till den som hade fångat
den största kräftan. Det blev Lea, som vi tyvärr inte vet
efternamnet på, som vann med sin kräfta på hela tolv
centimeter. Och priset var som vanligt gratis glass på
31:an.       Birgitta

Blåsigt på Kräftans dag

Lea fångade den största kräftan, som var tolv
centimeter lång. Bakom griffeltavlan syns Birgitta
Hellman Magnusson. Foto: Anders Magnusson

Kräftans dag i Hästholmens hamn blev en blåsig tillställning.
-Vi höll på att blåsa bort, säger Marianne Bremer i bygde-
gårdsföreningens styrelse. Föreningen höll som vanligt i det
årliga arrangemanget.
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Kort hamnrapport från ÖBO

Parkeringen har fungerat bättre än vanligt. Nästa
sommar sätter vi upp nya apparater där man betalar
direkt. De ska vara lättare att förstå än de nuvarande.

Antal registrerade gästbåtar har oftast varit 3-4 per
dygn vilket är något färre än vanligt.

Antal besökare i turistbyrån har nästan fördubblats
jämfört med i fjol - de var en bit över sex tusen!! Sven
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Lyckad sommar
i Hamnstugan

Stort intresse för Hamnstugans historia

Det blev verkligen en fantastisk
premiärsäsong av vår verksamhet i
Galleri Hamnstugan. Sex utställningar
senare kan vi konstatera att det passerat
över 1100 personer genom stugans dörr.
Alla utställare är nöjda med
besöksstatistiken och alla härliga möten
som uppstått. Vi har fått många positiva
och glada hejarop från både boende och
turister. Långväga gäster har uttryckt det
som “en extra bonus” och “en glad
överraskning”.

Det har varit olika vernissager med
poesi, rivig rock, finstämt pianospel och
gitarrspel. Undertecknad ställde ut
foton mixade med korta dikter och lite
skrotkonst, Anders Magnusson visade
starka photoshop-bilder som gav
dängor till pandemi, krig och politik,
Majsa Andersson bjöd på skira, fin-
stämda målningar och Ulla Karlsson på
magiska närbilder från naturen.

När budkavlen för rent vatten anlände
till Hästholmen, hade vi en salong för
Vättern. Och när “Det stora folknöjet”
gick av stapeln hade vi en personlig och
varm utställning om hamnstugans
historia som ni kan läsa vidare om i
spalten intill.

Under sommaren hade vi också ett
flertal allsångstillfällen, som i alla fall
när vädret var vackert, lockade stor
publik. Listorna för att bevara
hamnstugan fylldes på bra och var uppe
i 284 namn när vi slog igen portarna efter
sista utställningen.

Hoppet för bevarande av stugan har
tänts! Nu känns alla Ödeshögs partier
mer positiva till att stugan ska leva
vidare och att det sedan på något vis blir
liv i vår idé att båtklubben och byalaget
kan ha ett litet kulturhus i stugan.

I höst och vinter kommer det förhopp-
ningsvis att poppa upp lite aktiviteter i
stugan, men det är inget som kommer
med i bladets kalender, utan ni får hålla
utkik på hemsidan, sociala medier och
på anslagstavlorna!

Varmt tack till alla er som besökt oss,
hälsar vi utställare och vi i byalaget, för
en mycket fin sommar!                Camilla

- Jag kunde inte drömma om att utställningen skulle dra så mycket folk,
säger Ingegerd Ax, som tillsammans med två av sina syskon har ägnat
en del av sommaren åt att berätta om livet förr i tiden i den lilla
hamnstugan i Hästholmens hamn.

Det var i samband med Det stora folknöjet som utställningen “Personliga
minnen från livet i hamnstugan”  visades. Samtidigt  fick besökarna
tillfälle att träffa syskonen som växt upp där och vars familjehistoria är
så nära samman-kopplad med hamnstugans historia.

Syskonen Lars-Göran Andersson, Linnéa Gustafsson och Inge-
gerd Ax framför hamnstugan i Hästholmens hamn. Foto: Birgitta

Hundratals besökare tog tillfället i akt att titta på utställningen och även
prata med syskonen Ingegerd Ax, Lasse Andersson och Linnea Gustafs-
son, som bodde i hamnstugan som små barn under krigsåren. I ett rum
och kök, utan vatten och el och med utedass på tomten. Vatten fick man
hämta i sjön året om.
-Det är ju svårt för unga idag att förstå hur man klarade det, ändå är det
inte så länge sen, säger Ingegerd, som tror att vi behöver dessa berättel-
ser för att förstå vår historia.

Många besökare blev också förvånade över att Hästholmens hamn var
så livaktig förr i tiden. Att flera tåg dagligen körde ner till hamnen, och
att ångaren Trafik varje dag transporterade resenärer fram och tillbaka
över Vättern till västgötasidan.
-Det är ju bara vi äldre som var med då som minns hur det var, och
eftersom vi bodde så nära, och hade en pappa som jobbade i hamnen,
så var vi ju där jämt, säger Ingegerd, som tycker att det har varit en
minnesvärd sommar på många sätt.

Tillsammans med sina syskon gläds hon över att de fick den här
möjligheten att berätta om hamnstugans historia för så många intresse-
rade besökare.
-Det känns som vi varit med och levandegjort ett stycke av vår gemen-
samma historia, säger hon.

Utställningen om livet i hamnstugan består av tio skärmar, som förvaras
i bygdegården. Texterna har skrivits av undertecknad (Birgitta Hellman
Magnusson), och intervjuerna har gjorts av arbetsgruppen som arbetar
med den nya stadsvandringen. Det går också att ta del av utställningen
på bygdegårdsföreningens hemsida.                                                     Birgitta
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En lyckad boulesäsong

Budkavlen gick varvet runt
Under två veckor i juli-augusti gick en budkavle runt
Vättern, med start och målgång vid Klevens loge. Den bar
med sig budskap om hoten mot Vättern, gruvplanerna vid
Norra Kärr, försvarets skjutningar, PFAS från det
förorenade flygfältet i Karlsborg. Men den bar också med
sig hopp, glädje och beslutsamhet! Roland Thörnqvist och
hans hund Felice följde med hela varvet runt.

Aktion Rädda Vättern och Urbergsgruppen Grenna stod
som huvudvärdar till evenemanget, men vid varje stopp
runt sjön arrangerades aktiviteter av olika föreningar.
Sträckan Borghamn Strand till Ödeshögs torg ansvarade
Hästholmens Bygdegård & Byalag för.

Första sträckan från Borghamn till Stocklycke hamn sprang
sprintern Johan Bengtsson från löpargruppen Omberg
Runt som lämnade över budkavlen till Susanne Alshorn.
Hon höll ett vackert tal, sedan sjöng hennes man Niclas
en specialskriven låt för just detta tillfälle. Om att höja en
skål med ett glas fyllt av Vättern! Sen blev det trumning
och cirkeldans med Susanne och Marie-Louise von
Malmborg. Mycket god uppslutning och härlig stämning!

Dagen efter cyklade budkavlen till Hästholmens hamn,
där den togs emot på scen av Majsa Andersson. Det blev
tal, poesi och musik! Undertecknad läste dikten “Vatten-
värken”, riksdagsledamot Rebecka Le Moine talade om att
vatten är förutsättningen för liv och borde stå högt på
politikernas agenda. Hawkey Franzén sjöng sin Vätternvisa
“Ej dansar tranor”, David Andersson spelade vattenlåtar
och slutligen blev det högljudd rock för Vättern med Lost
Forest, för dagen omdöpt till Lost Lake!

Thelma Frid, snart 8 år, hämtade upp budkavlen för
övernattning i Gröna Huset. På morgonen samlades ett
gäng glada cyklister för att cykla upp till torget i Ödeshög.
Thelma överlämnade budkavlen till Annicki Oscarsson. Det

Lasse Ekvall ska just kasta i Bygdegårdens boulebana.
Foto: Camilla.

Thelma Frid Lindstrand är på väg till
Ödeshögs torg för att lämna budkavlen vidare.

Foto: Anders Magnusson.

var fint att just Thelma ansvarade för att föra fram
budkavlen, då hon är en tjej som värnar miljön och
Vättern. Det ger hopp om framtiden!

Efter lite tal och underhållning hämtade en traktor
upp kommunalrådet för vidare färd till Kleven via
Boet. Allteftersom slöt fler traktorer upp och vid
målgång hade de blivit så många som 33 stycken!

Utmed sjön fick fem kopior av budkavlen stanna kvar
hos utvalda personer eller platser. I vår grupp valde
vi att låta budkavlen få stanna hos Mariasystrarna i
Heliga Hjärtas kloster vid Ombergs fot.

Vill du följa Budkavlens färd runt sjön? På Youtube-
kanalen Aktion Rädda Vättern hittar du filmen!

Budkavlen är nu på väg till Indien för att vandra för
matjorden.                                                               Camilla

Ända från maj till slutet av september har det spelats
boule i Hästholmen på tisdagseftermiddagar. Ett tiotal
tappra spelare har varit med under nästan alla täv-
lingar. En del tillfälliga gäster har droppat in, till exem-
pel kom ett trevligt par från Skärblacka och spelade
vid ett tillfälle då de gästade byn som turister.

Spelarna har haft en makalös tur med vädret, nästan
alla tisdagar har det varit uppehåll. Varje speltillfälle
delas upp i två omgångar, med en mysig fika på mit-
ten. Vinnaren av flest tävlingar är även i år oslagbare
Lasse Andersson. Det går bra för Lassarna, på silver-
plats kommer Lasse Ekwall. Bronsplatsen kniper
Krister Karlsson. Grattis till er och bättre lycka för
tjejerna nästa år!

På tal om nästa år så känner sig gänget riktigt sugna
och redo att utmana Ödeshögs boulelag på en
omgång!                 Camilla
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  Ellens och Selmas
brevväxling

Nu har Rödingen öppnat upp igen för hösttermin. Vi
fortsätter som vanligt med vår inriktning natur och uteliv
och ger oss iväg på olika äventyr.

Då det är valår kommer vi att lägga extra fokus på vad
demokrati innebär. Vi kommer också att starta ett
läsprojekt tillsammans med kommunens övriga
fritidshem.

Ett av sommarlovsäventyren var
att dra till sjöss med Lasse Tiderman!

Några föräldrar och syskon hängde med och några extra
gastar. Vi åkte förbi Rödgavels grotta, Stocklycke hamn
och Oxbåset, vände sedan tillbaka och åkte en sväng
söderöver till Stora Lund innan vi återvände mot
Hästholmens hamn.

Två härliga timmar fick vi ute på böljorna! Barnen hade
packat matsäckar som de åt när de blev sugna. Michael
Ernst berättade historier om hur Drottning Ommas friares
häst gjorde märke i branterna med sin hov, och om hur
det gömdes skatter och fläsk i grottorna. Vi höll utkik efter
kungsörnar, fiskgjusar och pilgrimsfalkar, men såg bara
fiskmåsar. Folk vinkade åt oss från klipporna.

Rödingbarn på utflykt på John Jennings.
Foto: Tina Hindrikes.

Barnen fick också lära sig om styrbord och babord och att
tingesten som man lindar tampen runt heter pollare. Och
de fick kika upp i styrhytten hos Lasse. Solen sken, vattnet
glittrade. Det blev ett äventyr som hette duga!

Ett varmt och stort tack till Lasse, till gastarna och
föräldrarna som följde med och backade upp. Ni är guld
värda!             Camilla

  På äventyr
med John Jennings

Tänk att våra två författargiganter, Ellen Key och Selma
Lagerlöf, brevväxlade med varandra i hela 30 år.
-Jag fick breven på en sticka, det tog ett år att läsa
igenom dem, berättar forskaren Louise Lindblom, som
har skrivit en bok om denna unika brevväxling som
varade under tre decennier, 1894-1926.

Forskaren Louise Lindblom drog en stor
publik till bygdegården. Foto: Birgitta

Över femtio personer kom för att lyssna på Louise
Lindbloms föredrag i bygdegården. De båda för-
fattarna hade en sällsynt vänskap där deras enga-
gemang i kvinnofrågan och fredsarbetet var starka
gemensamma nämnare.

I breven utvecklade de sina tankar om samhällsfrågor
och litteratur. De skickade sina litterära texter till
varandra och gav feedback på det skrivna.

De bägge författarna, som båda föddes vid mitten av
1800-talet, hade en liknande bakgrund. Båda var herr-
gårdsflickor, som undervisades av guvernanter, de ut-
bildade sig till lärarinnor och ingen av dem gifte sig
och fick barn. De slutade också sina liv på liknande
sätt.

Ellen Key bodde sina sista år på sitt älskade Strand vid
Omberg. Samtidigt bodde Selma Lagerlöf på Mårbacka,
där hon hade växt upp.
- De bodde på varsin gård med varsin hund, men de
fick aldrig se varandras hem, berättar Louise, vilket
var lite sorgligt. De försökte åka till varandra, men det
kom alltid något emellan, som gjorde att resan inte
blev av.

Brevväxlingen upphörde när Ellen Key dog år 1926.
Hon var då 77 år. Den tio år yngre Selma Lagerlöf, som
alltid hade sett upp till sin äldre författarkollega, dog
14 år senare. Evenemanget var ett samarrangemang
mellan bygdegårdsföreningen och Ellen Key-
sällskapet.      Birgitta

När du vill hyra bygdegården ring
Gunnel Kellander 070 322 30 24
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De skriver för barn – möt två lokala barnboks-
författare på barnboksdagen i bygdegården

Varför skriver man för barn? Hur gör man för att “hitta
på” och hur blir det intressant för barn?

Johanna Lundgren bor i Ödeshög och jobbar som
lärare på fritidshem. Hon har nyligen debuterat som
författare med boken “Juno och Flintismamman”, som
vänder s ig ti ll  små barn. Det är en autofikt iv
berättelse som bygger på händelser i hennes eget
liv, där ett cancerbesked vände upp och ner på
tillvaron. Boken är skriven utifrån ett litet barns
perspektiv för att förstå barnets blick på cancer och
de känslor som uppstår när mamman drabbas av
cancer.

- Min önskan är at t  med den här boken nå ut  t ill
familjer i liknande situat ion som vi tvingades hamna
i, men också som ett  samtalsstöd för att  lät tare prata
om den sjukdom som tyvärr drabbar många, säger
Johanna Lundgren.

Linda Hjert  Axelsson
Foto: Jonas Sandström

<<< Johanna Lundgren

Linda Hjert  Axelsson är bokbussbibliotekar ien i
Motala som både lånar ut och skriver böcker. Själv är
hon hemmahörande i Borensberg.

Linda har skr ivi t  et t  f ler t al  böcker i  genren
“mysrysare”  för barn i mellanstadieåldern. Hennes
senaste bok “Dimmornas drottning”  utspelar sig på
Omberg och på Ellen Keys Strand.
- Det  sägs inte rakt ut  i boken, men jag tror ändå att
den som bor i området känner igen sig, säger Linda,
som tycker att  det är roligt att  väva in lokala inslag i
sina böcker och gärna vill väcka läslust.

Båda författarna kommer att  berätta om sitt  författar-
skap på barnboksdagen i bygdegården den 12 novem-
ber och även sälja och signera sina egna böcker.

     Birgit ta

Dansfilm skapad i Alvastra

Rekohjälp på söndagar

Barnboksförfattare på
besök den 12 novemberSommaren 2021 är det filminspelning i Alvastra klosterruin.

Nu är filmen färdig och det blir premiär i Hästholmens
bygdegård. Den har en koreograf och två regissörer, en  foto-
graf, nio professionella dansare, en mexikansk kompositör,
några statister från Ödeshög och tre barn från Kulturskolan.
Hela projektet tar många månader.

När Gilda Stillbäck är på husbilssemester med familjen
hittar hon Alvastra klosterruin. En fantastisk plats. Den
ursprungliga inspelningsplatsen är ett kloster i Paris men
nu blir det en klosterruin i Ödeshög. Perfekt tycker både
koreografen Gilda och regissören Sofia Norlin.

För Länstidningen besöker jag en repetitionsfilmning.
Instruktionerna till dansarna är korta och snabba. Tre språk
används blandat - svenska, engelska och franska.

Filmen ska göras i svartvitt och på gammaldags remsa så
fotografen Adam Nilsson är litet sparsam med att låta
kameran gå. När all filmning är klar ska Gilda och Sofia sätta
sig och klippa. Resultatet ska bli en kortfilm. Den görs i
svartvitt för att skapa en tidlöshet.

Vi vet inte var vi befinner oss i tiden - när händer bygger
klostret, i nutid eller i framtiden. Vår relation till natur har
stor plats och vattnet har betydelse. Det är en källa till liv.

Alvastra klosterruin är en mycket populär plats med sina
murar, sin historia och med skogen som en grön vägg. Gilda
får mota bort turister hela tiden. Annars riskerar de att
komma med i bild och det vill de kanske inte och det är
definitivt inte bra för filmen.

Filmen är en berättelse utifrån tre generationer. Varje
generation har sin kamp.
- För mormor är det rösträtten, säger Gilda.
Filmens namn är “The source” (källan) . Gilda tänker sig
både nationella och internationella festivaler. Bergman-
veckan visar den och hon hoppas på SVT. Alvastra kan
komma ut i världen igen.                                      Katarina

Vill du handla på Reko-ringen i Hästholmen, men vet inte
riktigt hur man gör? Nu kan vi erbjuda handfast hjälp i
bygdegården. Rekoringens idé är att konsumenterna bestäl-
ler varor direkt från producenterna via Facebook. Det sker
via dator eller mobil. Men alla har inte tillgång till den tek-
nik som krävs eller är inte aktiva på Facebook. Nu kan vi
hjälpa till.

Reko-ringen går av stapeln varannan tisdag kväll i Häst-
holmen. Två dagar innan, på söndagen, kommer Reko-
hjälpen att anordnas i bygdegården. Vi kommer då att
berätta om Reko-ringen och visa hur man gör när man
beställer varor på Facebook. Vi kan även hjälpa till med
beställningarna om du inte har tillgång till tekniken men
ändå vill handla på Reko-ringen.

Välkommen till Reko-hjälpen följande söndagar:
Den 9 och 23 oktober och den 6 november kl 16-17
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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.

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

Bynn-Bössan för Världens barn

November

Söndag 9 oktober kl 16-17 Rekohjälpen
Kom till bygdegården om du vill ha hjälp att lära dig
hur Reko fungerar eller vill ha hjälp med att beställa

eller att betala. Se sidan 6!

Fredag 14 oktober kl 19 - ca 22 Knytpoesi för
Världens barn. Välkommen på en festlig kväll med

blandad mix av poesi och musik.
Ta med vad du vill äta och dricka. Baka något för
Världens Barn till det gemensamma fikabordet.

Inträde och fika: En valfri summa till Bynn-bössan.
Vill du uppträda med poesi, musik, standup,

jonglering, trolleri? Vill du bidra med ett bakverk
eller ett pris till närvarolotteriet?

Kontakta Camilla: 070-388 73 62

Söndag 23 oktober kl 16-17 Rekohjälpen Se sidan 6.

Lördag 29 oktober Höstlovsdisco Halloween-tema
kl 16.30-18, 0-5 år, i sällskap med en vuxen
kl 18.30-21.30, 6-13 år Inträde kostar 20 kr.

Godis, korv och dricka finns att köpa. Kom gärna
utklädd. Pris delas ut för bästa förklädnad!

Lördag 12 november kl 14-16 Barnboksdag med två
lokala författare. Författarna berättar om sitt

skrivande och det finns möjlighet att köpa böcker på
plats. Se artikel på sidan 6. Entrékostnad: Gratis

Fika till försäljning.

Söndag 13 november kl 16-17 Rekohjälpen Se sid 6.

Lördag 19 november kl 10-16 Julmarknad Tollsta-
gården. Vill du sälja, kontakta Gördis: 070-603 31 08.

Tisdag 6 december kl 18-18.30 Advents-Reko

Lördag 10 december med start kl 14 Dansdag
Premiär på dansfilmen “The source” Se sidan 6

Preliminärt programinnehåll:
Dans & musik-workshop för barn och ungdom

Premiärmingel med skål och fika
Liveperformance med dansare och musiker ur

filmen
Filmvisning av The Source

Samtal om filmen, processen, frågor, medverkande
berättar om hur det var att vara med

För exakt program och uppdateringar, se hemsidan

Tisdag 20 december kl 18-18.30 Extra festligt julreko

Oktober
Lördag 1 och söndag 2 oktober, Sverkers pizzeria

Hoppa hoppborg vid pizzerian, Anwar bjuder!
Passa på att köpa en pizza eller en grillmeny.

Fredag 7 oktober kl 19 Manifestation för Vättern
Eldkase och klockringning! Hästholmens hamn

Alla som vill stödja Vättern är välkomna till hamnen.
Vi tänder en brasa samtidigt som kyrkklockorna ringer

runt om i kommunen och runt hela sjön.
Vill du vara med i planeringen? Vill du framträda

med exempelvis en låt eller en dikt? Kontakta
Roland: 070-857 65 69 eller Camilla: 070-388 73 62

Lördag 8 oktober kl 18 Fly me to the moon
En dråplig komedi med högt tempo i två akter med
Östgötateatern. Pjäsen utspelar sig under en och
samma märkvärdiga arbetsdag. Två mot pension

gående undersköterskor i hemtjänsten börjar dagen
med att ta hand om Tore, en man som älskar Frank

Sinatra, Aftonbladet och trav. Men denna dag visar sig
vara den sista för Tore. Det föds en farlig idé. På

toaletten ligger en död 84-årig man som inte kommer
att hämta ut sin pension och vad ska han ha den till

nu när han är död? Marscherande mot en knaper
pension efter många års slit inom hemtjänsten, hårt
arbete utan någon större lön, uppkommer en chans

svår att motstå… Biljettpris 180 kr. Boka via sms:
Gunnel 070-322 30 24

…

Vi intensifierar insamlingen vecka 39 - 41. Skänk gärna
en slant eller anordna en aktivitet. Sammanräkning av
kommunens olika bössor och insamlingar sker den 15
oktober. Hittills har bössan samlat in 29 483 kr sedan
den startas 2020 av Hästholmens Bygdegård & Byalag.

           För att skänka pengar: googla Bynn-bössan.
Om du inte kan swisha kontakta Camilla: 070-388 73 62.

REKO-utlämning vid Stationsvägen
varannan tisdag kl 18 - 18.30 udda
veckor. Beställning via Facebook-

gruppen Reko Hästholmen Konsument

December

Allt sker i bygdegården om inte annat anges
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Det stora folknöjet blev succé!

Lördagen
Vädret var inte på vår sida när marknadsutställarna började
sätta upp sina stånd. Det var grått och regnigt och alla blev
blöta. Under invigningen regnade det fortfarande, men den
blev ändå fin. Sissela Wasén och Björn Hanell rodde ut till
“Per Brahes mast” och hissade den symboliska flaggan, precis
som det gjordes för hundra år sedan. Rude Glantz spelade
på sin näverlur och stämningen infann sig.

Det blev strax därefter invigning av Vätternrummet och
Michael Ernst fick äran att hugga av trossen med draghjälp
av folket.

Första timmen var det ganska glest med besökare, men när
regnet lättade började det strömma till människor. Det roliga
var att det var väldigt många som hade anammat temat för
dagen och kom i tidsenliga kläder och med att iraljer från
tidigt nittonhundratal. Flera gamla tjusiga bilar rullade in på
området. Häst med vagn startade att åka runt med passage-
rare. Johan Rydberg började smida, sockervadd rullades och
kommersen tog fart på området.

Från scenen bredvid Fabians kiosk blev det underhållning,
först ut kom den starka “Per Brahes visa”, för dagen uppläst
i diktformat genom Mikael Brickarp, Stephan och Markus
Redman. Et t  gäng glada musikanter spelade folkmusik,
Lennarts Enmansorkester gamla pärlor, Lotta Källström visor
från förr och Sommarorkestern svängig 20-talsjazz. Så med-
ryckande att ett ungt par ställde barnvagnen åt sidan och
började dansa imponerande lindyhop mitt på parkeringen.
Till mångas förtjusning!

Promenadteatern för barn, Den magiska Piratskat ten,
lockade många förväntansfulla barn med föräldrar. Och ingen
blev besviken. Tjejerna från teater Carpa var verkligen
proffsiga och f ick med sig alla barn at t  int eragera i
föreställningen.

I hamnstugan besökte en st rid st röm utställningen om
syskonen Anderssons historia. I båthusen guidade fiske-
hamnsföreningen. Kuttern Joellina tog med passagerare ut
till olycksplatsen för 25 öre.  S/S Trafik körde fullsatt båt på

rundtur med Björn Hanell som dramatisk berättare
under resan. Vid fyren var det ständig kö för att klättra
upp och se på utsikten. Hos Roland Törnqvist fick man
testa att ta på sig en äkta gammal tungdykardräkt.

Selma och Leif Fracke kommer i hundraårskläder.
Foto: Camilla

Det blev verkligen en succé! Turistbyrån tiodubblade
sitt besöksrekord, jättemånga ville se på det nya
fantastiska Vätternrummet, foodtrucksen sålde slut på
sitt sortiment. Under dagen beräknades det ha varit
cirka 4000 besökare i hamnen. När vi slog igen för dagen
gjorde vi det med stora leenden på våra läppar. Tänk att
allt varit så välarrangerat och att allt gått i lyckat lås!

Söndagen
I bygdegården dignade fikabordet och lokalen var
pyntad med antika prylar för att få rätt känsla. Utställ-
ningen innehöll många artiklar och foton, men det vi
var mest stolta över var att ha möjlighet att visa den
äkta ratten och en äkta livboj från Per Brahe, lånad av
Motala Industrimuseum (hittad efter intensivt och
mångårigt letande av Björn). Listan över de 24
omkomna på stort papper, gav en påminnelse om varför
vi anordnade denna minneshelg, och gav den tyngd
efter den glättiga lördagen.

Först ut var Björn Hanell som gav oss en återblick till
den mörka, stormiga natt 1918, då ångaren förliste strax
utanför Hästholmens kust. Om den alldeles för tungt
och dåligt surrade lasten, om pressen från rederiet att
leverera varor i tid, om rädslan för att ta tåget efter
Getå-olyckan som gjorde att man valde båten istället.

Lotta Mejsholm fortsatte historien med de otaliga
bärgningsförsök som gjordes under fyra långa år, om
dykare som fick dykarsjuka, om tjocka stockar som bröts
som stickor, om köpmän och bönder som bildade
andelsförening och lyckades finansiera ett försök som
slutligen lyckades. Lottas bok “Ångaren Per Brahe - till
100-årsminnet av bärgningen och de människor som
gjorde den möjlig”, finns nu att köpa på Ödeshögs
bibliotek.



Att vara medlem kostar 100 kr,för familj 150 kr
Bankgiro: 331-3558 Swish: 123 515 25 66

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
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 Vi samarbetar med

Filmen “Återkomsten” av regissören Thom Britten Austin
lockade stor publik. Vi var alla nyfikna på hur mycket det
skulle komma med av oss själva och omgivningen,
eftersom flera scener spelats in i närområdet med lokala
statister. Tyvärr kom vi inte med så mycket, men filmen
var bra! Den var en mix mellan dokumentär och spelfilm,
och fångade stora delar av Per Brahes historia. Två
visningar blev det av filmen.

Sedan steg Björn Hanell åter upp på scen och berättade
om “vad som hände sedan”. Om båten som först gick på
uppvisningsturné och drog enorma mängder nyfikna, alla
ville se på skeppet där John Bauer omkommit. När båten
sedan skulle bli en vanlig passagerarbåt gick det inte så
bra, ingen ville åka med på olycksbåten. Så vår Per Brahe
bytte namn och land och gick ytterligare många år innan
den slutligen skrotades.

Som avslutning på denna underbara helg tog Ödeshögs
församling över som värd. Vi möttes upp vid “Under-
gången” (tunneln under vägen). Tio röda rosor delades
ut, som en symbol för de tio personer som fortfarande
vilar under minnesstenen vid Västra Tollstad kyrka. Vid
kyrkan pratade Björn en stund vid sitt minnesmonument
som han håller på att arrangera, där alla namn på dem
som vilar under stenen ska finnas. Allt hann inte riktigt
bli klart innan folknöjet, men plaketter fanns färdiga med
alla namnen ingraverade. När Björn sade att de som var
anhöriga till offren fick gå fram och ta en plakett, hände
något oväntat. Två personer som inte kände varandra gick
fram för att ta samma namn, Elna Hagberg. De var okända
kusiner för varandra! Ett möte som var riktigt berörande
att bevittna!

Vid minnesstenen hölls tal och tio rosor lades ner. Efter
en tyst minut vid Pilgrimsparken, blev det grand finale
inne i kyrkan. Prästen Hanna Lagerlöf sjöng “Bro över
mörka vatten” så att taket nästan lyfte och tårarna fuktade
ögonen. En helg att bevara i hjärtat!                          Camilla

För några år sedan försvann vårt Vätternrum när silon
revs. Det hamnade i en container. Bygdegårdsföre-
ningen jobbade för att få det tillbaka men det kom
aldrig. Nu har vi i stället fått ett nytt Vätternrum. När
kommunalrådet Annicki Oscarsson inviger ska det ske
med ett yxhugg och ett rep. Annicki känner sig inte van
vid yxa och det blir Michael Ernst som får hugga.

Nu håller Vätternrummet till i det gamla röda magasinet
innanför turistbyrån. Det betyder att det får samma
öppettider som turistbyrån vilket känns generöst när
det är sommar men blir ett problem så snart kommunen
flyttar sin turistinformation. Ett problem som bygde-
gårdsföreningen och kommunen löser under hösten.

Roland Törnqvist hjälper till att få på en besökare den
gamla tungdykardräkten. Foto: Anna-Stina Karlsson

Att rummet är ett populärt besöksmål är uppenbart.
Besöken i turistbyrån har nästan fördubblats. 6258 per-
soner räknades in av sommarens turistvärdar. Det blir
nästan prick hundra per dag. Även om någon inte gick
vidare in till utställningen får den ändå många besök.

Utrymmet för det nya Vätternrummet är begränsat men
Roland Törnqvist, rummets skapare både då och nu,
lyckas att få in både historia, kultur, natur, spännande
uppdrag och en hel film. Besökaren kan bara trycka på
en knapp, slå sig ner på en bänk och se Thom Britten
Austins film “Återkomsten”. Med huvudet i en
dykarhjälm kan besökaren också se film som visar hur
dykaren ser världen i vattnet. Detta är unikt. Roland
har aldrig sett dylikt, aldrig att någon gjort så.

Utanför står en båt, byggd år 1911. De senaste 60 åren
har den tillbringat i en lada. Det är en upptäcktsfärd att
gå i Vätternrummet. Här är många spännande småsaker
som inte syns genast. Roland har blick för både
sammanhang och detaljer. När han tar sig an en uppgift
vet man med säkerhet att resultatet blir oväntat, roligt,
spännande och helt suveränt.

Roland är fullbokad hela året. Efter Vätternrummet ska
han bygga ett kök i en bostad, ett kors i en kyrka och
Naturums lektionssal. Ett nytt Roland-projekt i
Hästholmen kan vara ett båtmuseum i magasinets
övervåning. Efter Båt-Harry finns många båtgrejer…

     Katarina

Ett nytt Vätternrum
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Spela padel på Omberg
Vi har allt du behöver

Läs mer ommapadel.se

Handla gott
närodlat
och goda

närprodukter!

Beställ i FB
“Reko

Hästholmen
Konsument”

Utlämning udda
tisdagar kl 18-

18.30 vid
Stationsvägen

FÖRSÄLJNING AV HONUNG
FRÅN EGEN BIGÅRD

Tomas Hermansson
070 217 99 06
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Tusen tack till er alla fina och
trevliga kunder för en härlig

sommarsäsong.

Återigen en sommar med många
intressanta möten, kring odling
och allt gott man kan göra med
skörden, som gett mycket inspi-

ration till nästa år.

Ha det gott tills vi ses igen!

Välkomna att
hoppa hoppborg 1-2 oktober

vid pizzerian!

Vardagar 11-21
Dagens lunch 11-14

Helger 12-21

Någon gång under hösten tar
vi över 56:an i Ödeshög

och serverar äkta
stenugnsbakad pizza!

Anwar med personal
tel 0144-330 60,
076-565 16 80
onlinepizza.se

Sverkerstigen 3
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Välkommen
till äggboden i Alvastra!

Öppet kl 8 - 20 alla dagar

Vi tackar alla kunder som besökt
oss i sommar! Hallon finns att
plocka tills frosten kommer.

Sedan stänger vi för säsongen.
För öppettider:

ombergsboden.se eller Facebook
Välkommen!

En hösthälsning kommer från
OMBERGS lilla KATTHOTELL

Omberg, Skogslyckan,599 93 Ödeshög
Tel 070 53 43 891

E:mail: kgronvall@gmail.com

Guidade turer på
Omberg och Alvastra
www.wettersaga.se

Byalagshjälpen lever vidare

Byalagshjälpen Hästholmen
finns på Facebook.

Du kan  också t a kontakt  m ed:

Birgitta Hellman Magnusson,
0703-102855,

birgittahellmanmagnusson@gmail.com

Gunnel Kellander, 070-3223024,
gunnel.kellander@gmail.com

Camilla Linusson, 070-3887363,
camilla.linusson@outlook.com

Bli medlem i
Ellen Key-sällskapet

Sätt in 150 kr eller 200 kr för
sammanboende på bankgiro 5244-8438

eller swish 123 245 89 66

Kolla hemsidan
ellenkeysällskapet.se


