Ringamåladagen 2017- rekordantal besökare vid Öjasjön!
Öjasjöns FVOF, med båt- och grillplats, fick besök av 300 personer som bjöds på
”Gourmet- Grillad Delikatesskorv”.
De åt, de rodde, de fiskade, åkte eldriven flotte, vann på lotterier, provgick vår intressanta vandringsled
genom ”Stiftelseskogen” samt njöt av det fina vädret och den vackra utsikten över sjön och dess öar.
Nedan följer några bilder från ”Den Perfekta Dagen vid Öjasjön”!

Redan vid 9- tiden stävade det eldrivna flytetyget ”SA 001”, med hemmahamn Öjasjön- Norra Hamnen, fram över sjön.
Det angjorde Öjasjön- Södra Hamnen, och lade till vid flytbryggan där vår båt- och grillplats är belägen.

Kapten och Kapteninna på flytetyget/flotten är Kjell och Inger Svensson. Inger är dessutom behjälplig som
”Hopp-i-land-Kalle” samt tar de nödvändiga och snabba besluten då ev. beslutsvånda uppstår på sjön.

Under tiden fram till kl. 10 tänds grillarna med av Thomas lokalproducerad björk- och bokved.
Bord, stolar, parasoll, saft och övriga utensilier placeras ut och förbereds.

Volontären Ann-Marie Arnesson hälsade alla gäster välkomna och inbjöd dem till att köpa lotter samt att avnjuta våra nygrillade
korvar, ta något att dricka samt njuta av den vackra utsikten från land… eller från sjösidan, på flotten.
Man kunde också ta en promenad längs vandringsleden i den intressanta ”Stiftelseskogen”!

Björkö i bakgrunden. De första gästerna har anlänt. Till höger på bild har vi stamgästerna Manne och Tennath Jadberg, vars
farfar ”Slanta- Fritzen” bebodde Slantö till fram på 60-talet.
De berättade anekdoter från somrarna med farfar på 50-talet samt berättade att deras far Alexander som föddes upp under
knappa förhållanden på ön i början på 1900-talet- mest hade fått ”abborra-spa” som föda under sin uppväxt.

Slantö i bakgrunden. Kjell och Inger gled ljudlöst fram på sjön med flotten och avslutade turerna med att runda Slantö.
Det kördes 7 rundor med 10-15 passagerare åt gången. Totalt var 70- 80 gäster ute på flotten.

Mellan kl. 11 och 14 toppade det med besökare. Grillarna var glödheta och personalen jobbade för fullt….

… och parkeringsplatserna tog slut och det ordnades dubbelparkeringar. Anders Arnesson och Ewa Forsberg dirigerade
inkommande och utgående parkeringar och trafik med bravuren hos en ”polis som mitt i gatan står”.

En korvgrillares vy: Med elden i fokus och ”glöd i både grill och sinne”.
Ryggen mot sjön och med parkeringsplatsen och lotteriförsäljningen i bakgrunden- uppför slänten.

Några besökare kände vi igen som varande från trakten. Andra kom från andra delar av kommunen och landet.
Bland besökarna kunde danska, tyska och en del andra västerländska tungomål urskiljas.
Den mest långväga besökaren vid Öjasjön var Olia som rest ända från Moskva för att få uppleva ”Ringamåladagen vid Öjasjön”.
Jan hade för henne i åratal, som Sanningsvittne, beskrivet det som en ”Naturestetisk och Gastronomisk Fullträff!”
(Engelska: ”Nature Aesthetics and Gastronomic Perfection!” Ryska: Эстетика природы и гастрономическое совершенство!)

Föreningen har ev. lyckats komma över vad som tros vara ”yxhammaren som Kâlla-Haukene slog Slanta-Fritzen i huvudet med”.
Mats Henriksson fick frivilligt spela Slanta- Fritzen när gästande Håkan Berner dramapedagogiskt iklädde sig rollen som den
råbarkade Kâlla-Haukene som, för mer än ett sekel sedan, näst intill dräpte Slanta- Fritzen- som då bodde på ön i Öjasjön.
”Kâlla-Haukene” bodde då i den lilla torpstugan längs Öjamålavägen- som Hembygdsföreningen äger och vårdar.

Dagens kulturella höjdpunkt stod dessa ynglingar för- på stenen vid badstranden med sjö, ö och flotte som fond.
Oliver, 5 år, var stand-in för Superhjälten Spiderman som tyvärr hade lämnat återbud.
Melvin, 7 år, improviserade med att på ett perfekt sätt utföra den ”konstnärliga installationen”:
”Gestaltning av Den Lille Havfrue/ Sjöjungfrun i Köpenhamn, spegelvänd”.
”Den Lille Favfrue”-->
Text, bilder, korvgrillning och research: Tore Bengtsson, Öjasjöns FVOF, 2017-09-05.

