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Intro - ett evenemang för alla smaker
Första helgen i september varje år arrangeras Östgötadagarna - en form av öppet hus på landsbygden. Östgötadagarna lockar varje år över 100 000 besökare till den östgötska landsbygden och
ger medverkande aktörer tillfälle att visa upp sin verksamhet. Årets dagar lockade till sig 190
arrangörer.

På Rönö Bygdeförenings evenemang serverades ett helt smörgårdsbord av upplevelser. Man visade
att landsbygden är levande. Känslan efter årets evenemang är att Bygdeföreningens evenemang är
lite som ett ”one-stop-shop” för ett Östgöta evenemang eftersom Bygdeföreningen kunde erbjuda
café, era barnaktiviteter, korvgrillning, loppis, utställning om forna tiders skola. Därutöver fanns
10 utställare/försäljare som sålde sina produkter - allt från fantastiska knivar, konst, keramik,
textilprodukter till delikatesser.
Kyrkan, med anor från 1400-talet, var öppen för guidade turer med lämpliga intervall. På köpet
kunde besökarna uppleva en höstlig landsbygd när den är som bäst.
Uppskattningsvis besöktes evenemanget av 500 personer. Teamet som stod för evenemanget hade
gjort ett fantastiskt förberedelsearbete med logistiken kring parkering, utställarmöbler, barnaktiviteter samt lämpligt utplacerade platser för förtäring
Kan ett arrangemang och engagemang under Östgötadagarna bli bättre? Ett försök till bevis
redovisas i efterföljande text och bildkavalkad
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För barn
Alla barn erbjöds ponnyridning vid Kungsgården. Jenny, Nova och Matilda hjälpte barnen upp på
ponnyryggen och ledde ponnyn i en bana anpassad till den aktuella ryttaren. Sören och Sölve
rattade säkert den stora John Deer traktorn med lövad och halmbeströdd djurvagn i rutten
Bygdegården - Övergård TOR
Skojcykel, en cykel som svänger tvärtom vid styrning, blev ett skojigt inslag bland
barnaktiviteterna
Utöver detta så kunde barnen bekanta sig med får, höns och kaniner. Som lök på laxen så kunde
barnen gotta sig med Sänkdalens glass
Det fantastiska med barnaktiviteterna var att dessa sköttes i stor utsträckningar av bygdens barn och
ungdomar . En stor eloge till er som föregår med gott exempel!
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För ka esugna och hungriga
På Bygdegårdens domäner fanns det tre matstationer. Inne i Bygdegården serverades kaffe,
Östgötakakan och glass i Kungarummet som dagarna till ära döpts om till ”Rönö Bygdecafé”.
Receptet till Östgötakakan hittar du i bilagan. I sammanhanget är det värt att nämna att allt kaffebröd var hembakat
Misan ansvarade för våffeltillverkningen och kaffeserveringen vid kyrkstallet. För ändamålet
inreddes Misans hästvagn till ett välfungerande kök
Vid Bygdegården serverades grillad korv med korvbröd och allehanda tillägg. Grillmästarna under
ledning av Sölve och Olle såg till att korven ck en perfekt grillyta

.
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För köpsugna
Besökarna kunde shoppa loss bland våra lokalproducerade produkter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Surdegsbröd från @Katrineberg_mathantver
Nyslungad Honung från Rektorns Honun
Textilarbeten och delikatesser från Vintersbo Herrgår
Vintageklänningar och skor från Annelie For
Keramik från Helena Kärner Karlber
Handgjorda knivar från Lennart Carlsson
Målade tavlor akvareller och olja från Sivan Helderu
Akvareller från Katharina Lagerquist och Magnus Hul
Handmålade vykort från Sinikka Tuomal

10% av intäkterna från försäljningen går till Bygdeföreningen. Tack för det bidraget.
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För loppisnörden
Bygdeföreningen har haft några dedikerade loppisdagar under tidigare år - något som föreningen
avstod ifrån detta år. I stället anordnades en mindre loppis i Kyrkstallet som förvärvades i fjol.
Här kunde besökare botanisera bland cyklar, möbler, lampor, verktyg, böcker och annat smått och
gott.
Elisabeth med sitt team såg till att det var full ruljangs bland hugade spekulanter. Ett och annat
glädjerop hördes från de som tyckte att de gjort ett fynd
Tack till alla Rönöbor som skänkt loppisföremål till Bygdegården.
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På scenen i Bygdegården kunde man beskåda och studera hur livet i skolan gestaltade sig på tiden
då man inte upplevde dagens bekymmer med skolan. De pedagogiska hjälpmedlen stod i en klass
för sig
Många besökare kände igen miljön som lockar till eftertanke på gott och på ont. Det goda var
”ordning och reda” och det onda var att enstaka lärares stränga disciplin gick utöver de som inte var
tillräckligt ordningssamma. Utställningen är en sann upplevelse och kan förhoppningsvis
permanentas på något sätt. Tack Conny för inspirationen du givit oss

Under dagarna förevisades vår kyrka med anor från 1400-talet med Anton Hammarlövs liv, som
nns i vapenhuset i anslutning till kyrkan. Ciceroner var Kaj Nielsen, Lolita och Kerstin Sundqvist.
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För nostalgikern och historikern

För kunskapstörstande
Den som var sugen på att förbättra sitt intellektuella kapital anordnades en tipspromenad. Ca 15
personer antog utmaningen och alla kom i mål som segare

För spelsugna
”Östgötlands barn” höll i lotteri och hade även nyttosaker till försäljning För att inte röja identiteten
på de besökare som spelade stort på det generösa lotteriet så har vi valt att inte publicera foton på
denna aktivitet

För statistikern
Dag 1

Dag 2

Summa

Besökare

ca 400

ca 100

ca 500

Bilar

ca 200

ca 50

ca 250

Serverade ka e

ca 200

Serverade korv

ca 280

Serverade vå or

ca 150

För Rönö Bygdeförening - styrelsen och dess medlemmar
För föreningen är det naturligtvis viktigt att kunna visa upp det som föreningen står för samt att visa
att föreningen är aktiv och värnar om landsbygden och dess utveckling. Självfallet betyder
inkomsterna mycket för föreningen eftersom Bygdegården är i ett ständigt behov av underhåll. Med
Östgötadagarna ck vi ett välbehövligt bidrag till vår verksamhet
Styrelsen vill tacka alla besökare, medlemmar som möjliggjorde arrangemanget samt utställarna.
Ett stort tack riktas speciellt till Lolita, Helena och Elisabeth som delade på ansvaret för
arrangemanget samt alla 42 funktionärer som bidrog till ett lyckat arrangemang (Se bilaga)

Stefan Jakas på uppdrag av styrelse
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Bilaga - För bagaren
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