Och så några rader från
Historiegruppen
Ack så härligt majsol ler! Så skönt att vi kan

glädja oss åt grönska, blommande fruktträd och fågelsång precis som det brukar
vara i maj. Annars är ju mycket inte som
det brukar i nuläget och vi får alla anpassa oss och hoppas på det bästa.
Nationaldagen den 6 juni har vi firat
sedan 2004 i vårt byalag med byavandringar och sill med färsk potatis. I år
bryter vi tyvärr denna tradition eftersom vi brukar ha många kära besökare i
Kvarntorps skola den dagen och därför
ställer vi in och hoppas på nästa år.
Sommarcafé i skolan på söndagar i
juli hoppas vi kunna ha även i år. Kl 1116 serveras kaffe med hembakt ute på
skolgården där det finns gott om plats.
Och den som har loppisprylar att sälja
får plats på parkeringen som vanligt. Den
planerade utställningen om Svanshals station och Mjölby – Hästholmens järnväg
flyttas fram till nästa år. Något att se fram
emot! Till rummet där småskollärarinnorna bodde ända till 1932 har vi som
gåva fått en ståtlig tramporgel.Vi ser
fram emot att någon känner för att locka

fram toner ur den i sommar. Fotosamlingen har utökats av fyra album med
Oskar ”Melker” Karlssons bilder framkallade från glasplåtar. Lennart Karlsson
har ordnat dessa bilder med många
intressanta motiv från bygden.Välkomna
att titta, kanske du känner igen någon
person eller miljö och kan berätta!
Att planera är inte enkelt just nu, en
tröst är att det är lika för alla! Dock siktar
vi på Kvarntorpsdagen lördag 29 augusti
kl 11-16 då vi hoppas kunna återse våra
hemvändare och många andra besökare.
Vidare information kommer så småningom så HÅLL ÖGONEN ÖPPNA!
Var rädda om er och vi ses i hembygden!
För Historiegruppen / Agneta
Bild: Svanshals station, detalj från
gammalt vykort.Text på vykortet:
Mjölby-Hästholmens Järnväg.
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Sommar i bygden

Kalendariet

Hej, alla som sitter i karantän och ni som
inte gör det. Denna vår och sommar är
inte som vi är vana att ha det, men man
vänjer sig vid de mest konstiga saker.
Men vissa saker är som vanligt. Lorabadet finns där som alltid och vissa saker
måste göras, som gräsklippning och visst
underhåll. Om du vill hjälpa till är vi
i styrelsen glada för det. Kontakta mig
eller Margareta Hässlevad. Får väl säga
som statsministern, tillsammans klarar vi
det. Önskar alla en riktigt skön sommar
med sol och bad!

Den här sommaren utgår kalendariet
då det råder stor osäkerhet kring många
aktiviteter, arrangemang och gudstjänster
pga coronan.
Det mesta är i skrivande stund inställt
och det är ännu väldigt osäkert hur
det kommer att se ut i juli månad. En
rekommendation är att söka information direkt i Folkungabygdens pastorats
kalendarium på Svenska kyrkans hemsida eller på de lokala föreningarnas egna
sidor på internet.

Rita Heininen
Ordförande Rök-Svanshals Byalag

Tips på förströelse
För er som är historiskt intresserade och
kanske tillbringar mycket tid inomhus
i sommar kan det kanske vara roligt att
söka i Kungliga Bibliotekets digitaliserade arkiv med Sveriges samtliga dagstidningar 400 år tillbaka i tiden. Det är
lätt att fastna! Hur roligt är det inte att
läsa alla notiser och småannonser från
svunna tider om Svanshals, Rök, Hejla,
Renstad, Tåkern, etc. Rekommenderas!
Adressen: www.tidningar.kb.se

Välkommen till vår bygd!

figurer bland korna i hagen. Visst, det kan
vara harar, rapphöns eller gässlingar. Eller
så är det verkligen tomtar som rör sig i
skydd av mörkret och ställer till otyg.
Nu vet jag vad min egen påhittade
sommaraktivitet coronaåret 2020. skall bli:
Tomtespaning!

Hoppas att du som flyttat hit ska trivas här på landet! Här hittar du lite
information om Rök-Svanshals Byalag som bildades 1998 och som bland
annat bidragit till att rädda Röks skola.
• Byalaget verkar för att stärka sammanhållning och trevnad.
• Byalaget ger ut Byabladet vilket delas ut i alla postlådor och innehåller
information om det som har hänt och som kommer att hända i bygden.
• Byalaget ansvarar för skötsel av Lorabadet i Lorasjön, Rök, enligt avtal
med Ödeshögs kommun.
• Byalaget äger och förvaltar Kvarntorps gamla småskola invid
fd Riksettan och den är nu vår Hembygdsgård.
• Byalaget har sommarcafé i skolan med utställning i juli och
Kvarntorpsdagen på sensommaren.
• Hoppas att vi ses snart!
Vänliga hälsningar Styrelsen

Medlemskap i Rök-Svanshals Byalag
Medlemskap kostar endast 100kr per familj eller 50kr för enskild medlem.
Avgiften betalas till bankgiro 5593-0861 eller till Swish 123 291 7490
OBS: Skriv namn och adress på inbetalningen.
Ordförande: Rita Wiik-Heininen, ritaheininen@outlook.com
Kassör: Christer Pettersson, pettersson66@me.com
Hemsida www.visitvaderstad.se

RÖKS LANTHANDEL

BASTUN I KVARNTORP

Turistinformation, Dagligvaruhandel,
Fackhandel, Café och lättmålsservering,
Trädgårdskonst samt återvinningsstation
alla dagar året runt.

är tyvärr stängd tills vidare på grund
av Coronapandemin.
När läget tillåter öppnas den igen
fredagar 16.00-18.30 för herrar.
Vid frågor ring Per-Ove
073 543 6365
Varmt välkommen åter!

Öppettider:
Vardagar 9-18 Helger 10-17

Tomtespaning i sommar
När jag cyklade nyligen från Åsen till
Röks lanthandel kändes allt som vanligt.
Plogar med skrockande gäss och trumpetande tranor. Kor på bete och traktorer
på fälten. Gulärlor som springer några
snabba steg på asfalten innan de flyger
ut över åkrarna. Och så en och annan
fint renoverad 50-talsbil som luftar sig på
vägarna runt Tåkern.
Men 2020 är ju tyvärr coronans år och
det märks när Byabladet för första gången
inte har något kalendarium. De flesta
aktiviteterna och arrangemangen är inställda i år. Vi får umgås på andra sätt och
vara påhittiga. Skapa våra egna aktiviteter
och evenemang.
I historiegruppens fina bok Svanshalsminnen läste jag att det för länge sedan
talades om att det fanns många småtomtar
precis där mitt torp ligger. De hängde sig
bakpå vagnarna så hästarna fick ta i lite
extra uppför den svagt sluttande backen.
Ibland var de retsamma de där tomtarna.
Men vart tog tomtarna, vättarna och
småknytten vägen? Bor de fortfarande i
lador, och uthus i trakten? Ibland, när det
skymmer och jag tar en promenad ner till
Tåkern, har jag tyckt mig se små suddiga

Den sköna sommaren kan inga virus i
världen hejda.Vi får tänka att vi har tur
som bor i en så vacker bygd med så
mycket att titta på och njuta av. Ta hand
om era nära och kära och tänk särskilt på
alla de ensamma äldre. Ett telefonsamtal
kostar så lite men betyder så mycket.
Trevlig sommar!
Carl Fredrik Holtermann
Ny redaktör för Byabladet. Till vardags
författare, konstnär och medlem i
Ombergbygdens kulturarbetarförening.

ANNONSPRISLISTA
Helsida 500 kr
Halvsida 300 kr
Småannons 200 kr
Föreningsannons/information
kostnadsfri i mån av plats.
Nästa manusstopp: 15 juli.

