Lördagen 21 september
Kommundag med öppet hus kl. 10-13
På och omkring torget
Hoppborg för alla barn.

Program

Ödeshögs kommun

Ballonger till alla barn.
Tårtkalas - vi bjuder på tårta.
Näringslivskontoret informerar.
Ödeshögsbostäder informerar.
Gröna påsen - ställ frågor, hämta påsar/startkit.
Kom och ställ dina frågor om bygglov, översiktsplanen och framtida byggnationer i Ödeshög.
Vad är det bästa med Ödeshög? Vi filmar dig
med din motivering och klipper ihop en film
som publiceras på webben och i sociala medier.
Prova på el-cykel. Svara på några frågor om trafik.
En del av Trafikantveckan.
Gå en tipspromenad, Ödeshög 50 år.
Rehabenheten visar upp olika hjälpmedel
och svarar på frågor. Tävling om vem som kan
sätta ihop en duschstol på bäst tid.
Smaka på närproducerat! Några av kommunens
leverantörer finns på plats. Charkman, Blackerts
gård och Alvastra kungsgård medverkar och
bjuder på något gott.

Biblioteket
Utställning med bilder och saker från tiden
kring 1969.
Utställning av teckningar från teckningstävling i
skolorna. Tema ”Ödeshög 2069”.
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Den 1 januari 1969 slogs de två
landskommunerna Alvastra och
Ödeshög ihop till Ödeshögs kommun.
Namnfrågan inför kommunsammanslagningen hade diskuterats under år 1968.
På förslag var Alvastra, Ödeshög och
Lysing. Alvastra kommuns fullmäktige
föreslog namnet Lysing. En tidning utlyste
en namntävling där Ödeshög segrade.
Samarbetsnämnden för Alvastra och
Ödeshögs kommuner föreslog Ödeshög
och så blev det.
Den sydvästra landskommunen Ödeshög
fick bidra med den nya kommunens namn
och Alvastra ställde sitt vapen till förfogande. Vapnet registrerades 1973-10-01.
Motivet anknyter till cisterciensklostret i
Alvastra. Klostret hade stor betydelse för
både landet och bygden på 1100-1300-talet.
Vi uppmärksammar Ödeshögs kommun
50 år på flera sätt under en vecka,
den 14-22 september.

Öppet hus på Räddningstjänsten, Fabriksvägen

Lördagen den 21 september anordnas
en kommundag/öppet hus med
flera aktiviteter på bland annat torget.

Se Ödeshög från ovan - gå upp i vattentornet

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
Läs mer: odeshog.se/odeshog50ar

Kom och provsitt våra fordon, gå en rundtur
i lokalerna och testa brandsläckare.

Gå upp i tornet och se utsikten.

Klockargårdsängen
Verksamheten inom arbetsmarknadsinsatsen
Klockargårdsängen inklusive växthuset har öppet.
Aktivitetshuset Johanna bjuder på tilltugg.
Ängens dagcenter säljer egentillverkade saker.
@odeshogskommun
@visitodeshog
@odeshogs_kommun
@visitodeshog
2019-09-02
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Lördagen 14 september

Onsdagen 18 september

Kl. 10-15 Öppet hus på Husqvarna AB som uppmärksam-

Kl. 10-12 Bildvisning med bilder från förr

mar fabrikens 50-års jubileum. Följ med på en rundvandring i fabriken, kika på olika produkter, gå en tipspromenad och testa VR-glasögon. Barnaktiviteter, korv och
kaffe. Arr: Husqvarna AB, Verkstadsgatan 6, Ödeshög.

Kl. 16-18 Jubileum i Röks kyrka och församlingshem.

Svenska kyrkan firar att Ansgarsförbundet bildades för
80 år sedan i Rök. Kaffe, tårta, utställning med bilder
från de gångna 80 åren, grill, lek, tipspromenad och
lotteri med avslutning i kyrkan. Läs mer:
www.svenskakyrkan.se/folkungabygden/odeshogs-forsamling

Söndagen 15 september
Kl. 11-12 Söndagsguidning vid naturum Tåkern.

Tema Ödeshög 50 år på Biblioteket.

Kl. 13-15 Sopplunch med tema i Hästholmens

bygdegård. Sammanslagningen 1969 mellan landskommunerna Alvastra och Ödeshög blir ett av dagens
samtalsämnen. Soppa, kaffe, kaka 40 kr. Lotteri.
Arr: Hästholmens bygdegård & byalag.

Kl. 18.30 -19.30 Följ med på stadsvandring

Under 2019 har Östergötlands museum gjort en
byggnadsinventering i kommunen. Följ med på en
kortare vandring där museet berättar om hus och
områden i Ödeshög. Se och hör om hus som är
typiska eller de som kanske utmärker sig. Samling
utanför kommunhusets entré, Stora torget 3.

Tema Tåkerns och Ödeshögsbygdens mångfald, historia
och framtid. Kostnad 30 kr/barn och 60 kr/vuxen.
Arr: Naturum Tåkern. Läs mer: www.naturumtakern.se

Torsdagen 19 september

Kl. 11-14.30 Ödeshögs församling har jubileumshelg

om naturen kring Ödeshög. Johan Karlsson visar
sin vackra naturfilm ”Bäcken”, filmad i Tåkernoch Ombergsbygden. I Hästholmens bygdegård.
Biljettpris 100 kr, inklusive eftersamtal och fika
med filmaren. Arr: Hästholmens bygdegård & byalag.

och firar 50 år sedan Ödeshögs församlingshem byggdes,
60 år sedan man gjorde en omvändning av kyrkans inre,
70 år sedan läktarorgeln togs i bruk. Jubileumsgudstjänst
i Ödeshögs kyrka, lunch i församlingshemmet, föredrag
med Markus Lindberg om hur den kristna tron kom till
Sverige och Ödeshög. Aktiviteter för barn. Musikalisk
avslutning på kyrkans läktare med orgelvisning.
Läs hela programmet: www.svenskakyrkan.se/folkungabygden/odeshogs-forsamling

Måndagen 16 september
Kl. 18.00 Föredrag - Det medeltida Hästholmen

Under medeltiden var Hästholmen centralort.
Man säger ofta att Hästholmen var en stad. Men vad
är en stad och vad är Hästholmen? Markus Lindberg,
arkeolog berättar om det medeltida Hästholmen handelsplatsen, borgen, kapellet och en tysk riddare.
I Hästholmens bygdegård. Byalaget säljer fika.
Arr: Ödeshögs kommun/Hästholmens bygdegård
& byalag.

Tisdagen 17 september

Kl. 18-20 Filmvisning ”Bäcken” – en naturfilm

Lördagen 21 september
Kommundag med öppet hus kl. 10-13
Kommunen visar delar av verksamheter,
aktiviteter på torget, tårtkalas och mycket mer.
Läs mer om lördagens program på nästa sida.

Söndagen 22 september
Kl. 10-13 Historisk vandring i Trehörnabygden

Kalle Bäck fortsätter traditionen med historiska
vandringar. Vi samlas kl. 10.00 vid hembygdsgården
i Trehörna. Eventuellt åker vi en kort sträcka innan
vi startar vandringen, med samåkning från hembygdsgården. Ta med sittunderlag och fikakorg.
Arr: Trehörna byalag.

Vissa butiker har erbjudanden under veckan.

Kl. 09.30 Kommunens förskolor sjunger på torget

i samband med torgdagen. Prisutdelning för
skolornas teckningstävling med tema Ödeshög 2069.

Kl. 14-15.30 Café på Atriumgården, Solgårdens
äldrecenter. Besök av kommunalråd Annicki
Oscarsson som berättar om Ödeshög.
Sångunderhållning med Johan Kollberg.
Extra festligt fika, 30 kr. Alla är välkomna.

Kl. 18.30 Föredrag om Ödeshög 50 år tillbaka.

Kalle Bäck pratar om: Varför blev Ödeshög centralort?
Vilka stora frågor diskuterades på 70-talet i kommunen?
Hur såg sammansättningen ut i fullmäktige?
I Riddarsalen, Stora torget 3.

På biblioteket hela veckan:
• Utställning med bilder och saker från tiden kring 1969.
• Start och mål för en tipspromenad om Ödeshög (16-21/9)
• Information om Trafikantveckan med frågetävling.
Ödeshögs kommun är arrangör av programpunkterna
om inget annat anges.
Evenemangen är kostnadsfria och ingen föranmälan
om inget annat anges.
Under veckan uppmärksammas jubileet på olika sätt i
flera av kommunens verksamheter bland annat i skolan,
äldreomsorg, kulturskola och fritidsgården.
Läs hela programmet: www.odeshog.se/odeshog50ar

