Några ord
från redaktionen…
Häromdagen lade någon ut en bild på Facebook på en
fantastiskt blommande dikesren, som dagen efter hade
slagits. Texten handlade om att det är synd att vägrenen slås
när den blommar som mest. Det håller jag med om, men jag
vill ändå säga att pollinerande insekter på Vinön har det
väldigt bra. Det är så mycket blommor i gräsmattor, rabatter,
betesmarker och många andra marker med för den delen.
Och mycket hassel som blommar tidigt!
Den vackra fjärilen på framsidan är en tistelfjäril, som har
flugit hit från Syd- eller Mellaneuropa. Nästa års generation
flyger söderut igen! Fjärilen är fotograferad av Elin Damberg
i Anna Lehmans trädgård.
En tråkigare historia har Ingemar skrivit om i detta nummer. Jag är väldigt glad att Emil
och Caisa avvärjde en katastrof, och skickar många tankar på hela redaktionens vägnar
till Emil och Caisa med barn samt till värdshuspersonalen.
Det är på gång med en mobilmast på ön också, förutom bredband och stärkt elledning.
Nu hoppas vi bara på att vatten- och avloppsfrågan kommer vidare, och en liten
solcellspark. Det är stora infrastruktursatsningar här ute!

TACK Alla som bidragit till detta ö-blad! Månadens redaktör / Åsa Ödman

Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa postlåda vid dörren till skolan.
Datum som gäller: Annonser den 20:e i varje månad och för övriga bidrag den 25:e i varje månad.

Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening!
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns kultur- och hembygdsförening. Förutom
utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig post eller som e-post. Lämna
adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader som du vill ha tidningen,
så kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2019 är 150 kr för enskild och 300 kr för en familj.
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, plusgiro 46 94 70 – 9, bankgiro 190-1206
Det finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa i skolan eller använda SWISH till
hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare!

Ordförande har ordet!
Varmt TACK till Victoria Rhodin Sandström samt till
Kerstin och Kenneth Wiberg som har skänkt pengar
till Vinöns kultur- och hembygdsförening.

Detta glädjer oss och ger extra energi inom styrelsen och övriga medlemmar.
Dessutom har Hans Abrahamsson ringt och erbjudit sig att se över vår värmepump i
skolan. Anna Lehman har skänkt fina buketter och egenodlad squash som hon ställt
i skolan och så får man swisha till föreningen. TACK Hans och Anna!
Och badstegen vid stenbryggan har blivit lagad av Peter Carlbark och Åke Westerberg.
Stort tack från alla badare!
Det är mycket positivt att våra medlemmar engagerar sig på olika sätt.
För närvarande pågår arbetet för fullt med kommande Hjälmarefestival lördagen
den 17 augusti på skolgården och utomhusscenen. Det kommer också cirka tio
hantverkare/konstnärer och ställer ut och har försäljning i och utanför Missionshuset.
Enklare mat och dryck kommer att serveras. Se annonsen i detta Ö-blad!
Vi hoppas att många passar på att delta på denna festival, välkomna!
Fortsätt att njuta av den vackra sommaren hälsar
Birgitta Åberg Andersson
Ordförande i Vinöns kultur- och hembygdsförening

Inbrott på Vinöns värdshus
Natten mellan den 19-20 juli ca. 01.30 genomfördes ett inbrott på värdshuset.
Alkohol och pengar stals. Dessutom vreds stekbordets båda reglage upp på
full effekt, (rengöringsläge) vilket fick brandlarmet på båda våningarna att
starta.
Tack vare att larmet väckte Caisa och Emil som bor på övervåningen med
sina två små pojkar, kunde en eldsvåda avvärjas. Köket var helt rökfyllt.
All heder i sammanhanget till Emil som på eget initiativ har seriekopplat
larmet på båda våningarna. Detta kan ha räddat deras liv samt själva
värdshuset.
De stulna flaskorna påträffades redan på natten men ej pengarna.
Stölderna och även tilltaget med stekbordet är givetvis polisanmält.
Rubriceringen över det sistnämnda är ”försök till allmänfarlig skadegörelse”!
All personal på värdshuset har varit mycket förstämda, inte minst på grund av
att personalens drickskassa stals.
Även Emils familj har farit mycket illa av denna händelse.
Åter till stekbordet: Vad hade kunnat hända? Stekbordet glöder allt mer,
stekflottet som finns på ytan antänds snabbt, självdraget från ventilationen
hjälper de små gaslågorna på traven. Ventilationskupan över stekbord och
spisar ”ventilations sotas” årligen, men det är ju inte nygjort mitt under
säsongen.
Den ”allmänfarliga skadegörelsen” hade mycket enkelt kunnat få rubriceras
om till ”grov mordbrand”.
Likgiltighet för om människor riskerar att brännas inne imponerar definitivt
inte. Denna händelse är mycket allvarlig.
Vinön ska vara en trygg plats för alla, genom socialt nätverkande kan för allas
bästa denna händelse klaras upp.

För framtida trygghet på ön! / Ingemar Andersson

Hur mycket tid kan man egentligen tillbringa
på Vinön innan man inser att
man måste flytta hit?
Det är en fråga som rimligtvis har stötts och blötts
sen urminnes tider. Vi har tyvärr inget allmängiltigt
svar att komma med, det enda vi vet är att vi
numera har passerat den gränsen. Därför söker vi nu med ljus och lykta efter ett hus så att
Vinön kan bli vårt nya hem! Du som läser detta kanske har ett hus som du kan tänka dig att
sälja eller hyra ut under en längre period? Om så är fallet får du väldigt gärna tänka på oss och
höra av dig.
Fanny Hedin Hedenbäck – 073 946 91 93 – fannyhedenback@gmail.com
Johan Sundin – 070 840 43 42 – j.v.sundin@gmail.com

MANUELLT SKOGSARBETE UTFÖRES
10 års erfarenhet av motorsåg och röjsåg. Innehar F-skatt. Motorsågskörkort.
Innehar ansvarsförsäkring. Treårigt naturbruksgymnasium i Svenljunga.
Mvh: Filip Eriksson
Tel: 076-788 19 38

3 aug: Melodikryss i bersån kl 14.00
Åter dags för Melodikryss.
Vi löser tillsammans ett klurigt kryss som P4:s melodikryssvinnare Gunilla Dahlén och Hans Ohlsson skapat.
Fina priser utlovas!

7 – 8 september: Medlemsresa till Visingsö
Det finns några platser kvar!
Hör av dig till Eva Widlund, tel 44 80 48, 0768 56 46 92
eva.widlund@vinon.se

Hjälmarefestivalen 2019 – Vinön 17 augusti
VINÖNS SKOLA - UTOMHUSSCEN
13.00

Invigning med sång och musik av Ninni Neiler

15.00

Johanna Aveskogh & Mikael Karlsson visduo

16.30

Blues med Tomas Zidén och vänner

18.00

Kalle Moraeus & Hej Kalle

19.30

Blues med ELS Band

Konst- och hantverksutställning i Missionshuset. Barnaktiviteter m.m.
Försäljning av mat, dryck och fika vid Vinöns skola
Biljettpriser: Vuxna 395:-, ungdomar 13-19 år 100:-, barn upp till 12 år gratis.
En mindre serviceavgift tillkommer vid förköp. Välkomna!

FÖRKÖP VIA
Ticketmaste.se
och Katrineholms
Turistinformation
0150 – 444140

BILJETTER kan
också köpas på
plats vid Vinöns
skola.

Filmen ”Öar i Hjälmaren”
finns att köpa hos Yvonne på biblioteket
och hos Eva Widlund (0768 56 46 92)
Priset för filmen är 150:Betalas kontant eller swishas till
Hembygdsföreningen Swish nr: 123 396 25 29
Vid Swish skriv meddelande Öar i Hjälmaren

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
Hyr släpkärra direkt på ön,
praktiskt och bra!
Vinöns kultur- och hembygdsförening har en
släpkärra för uthyrning. Den är försedd med
en täckande plastkåpa och utrustad med tipp.
Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg.
Låter detta som ett bra alternativ till att hyra
kärra på fastlandet, så är du välkommen att
ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare:

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17

Nils Svensson 019-44 80 28
Vinöns kultur- och hembygdsförening

KOSTNADER

Välkomna

Föreningsmedlem

Övriga

hälsar Yvonne!

Dygnshyra
Veckohyra

500:2000:-

Boken om Vinöns folk och fastigheter
finns fortfarande till försäljningspris
100 kr/st, alla pengar som kommer in
går till Cancerfonden på USÖ, Örebro
Studiecirkeln ”Vinön Förr”

250:1000:-

Vid sjöräddningsstationen och vid badet
kan man stödja SSRS med pant!

Har du skådat en krokodil i sjön i sommar? Här är förklaringen!
Vid vårt bröllop i våras fick jag och min man en övernattning på Vita Husets Bed and breakfast
i present. Vi valde att ta med några goda vänner som hjälpt oss mycket inför bröllopet och en
solig dag i juli var det så dags. Eftersom hälften av sällskapet är tränande (och halvgalna)
triathleter ville vi gärna kombinera utflykten med lite träning och ganska snart dök idén om att
simma till Vinön upp. Sagt och gjort, förberedelserna startade omgående. Vi mätte upp
avståndet mellan Hampetorp och Vinön och uppskattade det till omkring 5000 meter, därefter
undersökte vi var det gick farleder så att vi inte skulle råka simma i dem. När vi simmar har vi
alltid färgglada badmössor och en uppblåsbar boj i ett bälte runt midjan för att synas, men nu
tog vi det ett steg längre och inhandlade även en uppblåsbar krokodil som skulle få göra oss
sällskap.
När vi förberedde oss och klev i vattnet i Hampetorp samlades det en skara nyfikna och glada
åskådare och vi misstänkte att vi skulle bli föremål för en del roliga historier, men det bjuder vi
så gärna på.
Vi var lite oroliga för att det skulle vara svårt att navigera rätt, men redan efter några hundra
meter kunde vi se färjeläget på Vinön och sen var det bara att hålla sig på betryggande
avstånd till farleden och tuffa på. Vi stannade till några gånger för att kolla läget med varandra
och vid ett tillfälle fick krokodilen byta simmare eftersom han (krokodilen, inte simmaren) inte
riktigt kunde sköta sig. Simningen gick jättebra, sjön var lugn liksom de få båtar vi såg. Färjan
passerade oss varje kvart ungefär och vi började så smått undra vad folk tänkte om vårt tilltag.
Om vi hade väntat oss en välkomstkommitté när vi kom fram så blev vi besvikna, resten av
gänget sätt nöjt och fikade vid vårt B&B, men de förbarmade sig över oss och kom och
hämtade oss.
Resten av utflykten blev lika lyckad den, med fantastisk gösmiddag, mysig guidad tur på ön
och skön övernattning.

/Marie Sandberg

Värdshuset i augusti
fredag 2/8
lördag 3/8
torsdag 8/8
lördag 10/8
lördag 17/8

Allsångsproffsen med Grillbuffé
Double Inn
NYTT DATUM - Jack Vreeswijk
Tomas Di Leva
AVSLUTNING med Ebbot and the Indigo children

Nu går vi in på våra sista veckor på värdshuset och vi har några konserter kvar.
Jack Vreeswijk kommer den 8/8 - nytt datum istället för den inställda konserten.
Thomas di Leva kommer den 10/8, en konsert som är fullsatt. Sedan avslutar vi
med Ebbot and the Indigo Children den 17/8 som även får avsluta vår tid här på
värdshuset. Efter 12 år ämnar vi lämna det vidare till någon med nya friska tankar
och idéer.
Johan och Veronica med familj och personal
Biljettförsäljningen går via Tickster.se men det går självklart bra att komma in till oss
på värdshuset och köpa biljetter också.
Konsertmenyn serveras kl 18,30 och spelningen börjar cirka kl 20,00
Värdshuset telefon 070 763 21 56/ 019–44 80 10
www.vinonsvardshus.se

STUGA UTHYRES
4 bäddar,
tillgång till toalett och dusch
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn eller veckovis.
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Hyr ett rart litet Missionshus
Mitt emot skolan ligger Missionshuset
som ägs av Vinöns kultur- och hembygdsförening. Hyr gärna Missionshuset till dop,
bröllop, kalas, föredrag, kurser eller liknande.
Medlem i föreningen betalar 300:-/dygn,
icke medlem 600:-/dygn. För utställningar
gäller avgift enligt överenskommelse.
Välkomna att kontakta Yvonne Karlsson på
telefon 019-44 80 57 eller 073-928 04 05.

STUGA UTHYRES
Välutrustad stuga uthyres per dygn
4 bäddar
Dusch, toalett, kokmöjligheter
Lakan finns att hyra.
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05

Sommaröppet hos
till och med sista augusti
Frukostbröd finns på lördagar kl 08 – 10.
Kringlor finns alltid, annat kaffebröd går bra att beställa senast torsdag samma vecka.
Kaffetårtor och smörgåstårtor kan beställas alla dagar
Pris:
kaffetårta
8 pers
200:10 pers
230:12 pers
260:15 pers
320:-

smörgåstårta
300:360:420:500:-

Välkommen hälsar Sten tel. 070 -239 02 11

Bilder från förr
Eva Svensson hittade några uppsatsböcker som hennes mamma Irene Vinestrand skrev när
Irene var 8 och 12 år.

Jag och mina närmaste
Jag heter Svea Irene Erika Vinberg och är 8 år gammal. Min far heter Johan Albert Vinberg .
Min mor heter Frida Erika Vinberg. Jag har inga syskon.
Huset där jag bor
Jag bor på landet. gården där jag bor heter Sjölunda. Jag bor i ett litet hus. Det är vitt till
färgen. Vi har ett rum. Vi har också ett kök.
På bärplockning
En dag var jag ute och plockade bär. Det var blåbär. Jag var inte ensam utan jag hade Sivan
och Ragnhild med mig. Vi gick till en hage där det fanns mycket bär. Jag hade en kruka att
plocka i. Vi höll på ungefär 3 timmar. Så blev vi hungriga och gick hem. Då hade jag nära 3
liter. Mamma rensade bären. Sedan kokade hon sylt av dem.
Vad jag gjorde igår, sen jag slutade skolan
När jag slutade skolan gick jag till Vidlunds och tittade när de tröskade. Jag gick direkt från
skolan, för både mamma och pappa var där. När jag var där en stund, kom Elisabeth dit och
skulle se på trösken. Då gick vi ut och tittade. Pappa och Allan gjorde dösar. Mamma var i
köket och hjälpte tant Hilma. När jag varit och tittat på trösken en stund, gick jag in och
läste. När de hade slutat tröska, gick vi hem. Då läste jag. Sen gick jag och lade mig att sova.

ZUCCHINIPLÄTTAR
lättlagade med kanoongod smak...
ca 14 st
1 grön zucchini, ca 250 g
1 gul zucchini, ca 250 g
3 salladslökar
100 gram halloumi, riven
1½ msk fiberhusk
2 ägg
Gör så här
Riv zucchinin grovt. Lägg rivet i en sil och
salta lite och rör om. Låt stå en stund och låt
vätskan rinna av och krama ut. Ansa och klipp
salladslöken i små bitar. Riv halloumin grovt.
Blanda ihop allt och kolla smaken. Krydda med
salt och peppar om det behövs (saltet med
zucchinin + halloumin är rätt så salt). Stek till
plättar på mellanvärme.
UGNSROSTAD ZUCCHINI MED
GODSAKER
4 port
Ugn 175-200°
2 zucchini
1 burk kikärter
1 burk stora vita bönor
1 dl strimlad rödlök
2 dl tärnad röd paprika
500 g krossade tomater
1 dl parmesanost riven
1 kruka basilika
2 msk olivolja
Rucolacrème
50 g rucola
1 burk minifraiche
1 msk honung
salt och peppar
Gör så här
Dela zucchinin på längden och gröp ur
kärnorna med en sked. Salta på zucchinin och
låt stå ca 30 minuter. Låt ärtor och bönor
rinna av. Fräs lök och paprika i oljan tills det
blir mjukt. Slå i bönorna och fräs ca 2
minuter. Häll i tomatsåsen och låt koka ihop.
Smaka av med salt och peppar. Fyll zucchinin
med tomat och bönröran. Ställ in mitt i ugnen
ca 20 minuter. Gratinera på slutet med
parmesan.
Rucolacrème
Mixa ruccola, crème fraiche och honung.
Smaka av med salt och peppar. Servera i en
skål bredvid.

INDISK BUTTER HALLOUMI
En förenklad variant på den kryddiga och
krämiga indiska grytan butter chicken. Här
byts kycklingen mot halloumi och blir då vego
och betydligt mer snabblagad.
4 port
400 g halloumi
2 gula lökar
1 msk riven ingefära
3 klyftor vitlök
400 g krossad tomat
(gärna finkrossad)
3 dl vispgrädde
50 g smör
1 dl vatten
2 msk tomatpuré
1 msk socker (mängd kan minskas)
Kryddor
1 tsk kardemumma
½ tsk kanel
1 msk spiskummin
1 msk paprikapulver
salt, peppar
Till servering
4 port ris
Gör så här
Tillaga riset enligt anvisning på förpackningen. Skala och hacka gul lök. Skala och
finriv vitlök och ingefära. Hetta upp smör i en
gryta eller kastrull. Stek lök, ingefära, vitlök
och alla kryddor i smöret under omrörning.
Tillsätt tomatpuré och stek lite till. Tillsätt
krossad tomat och 1 dl vatten. Blanda och låt
sedan såsen puttra under lock i 15-20
minuter. Krydda med salt och peppar. Häll i
grädden, smaksätt med socker (såsen ska
gärna vara lite söt) och låt puttra i
ytterligare 10-15 minuter. Skär halloumi i
tärningar. Hetta upp en helt torr stekpanna
och stek halloumin tills den får lite färg. Vänd
ner i såsen och låt osten puttra med i 5-6
minuter. Servera grytan med nykokt ris.
KÖTTFÄRSGRYTA MED BÖNOR
4 port
400 g nötfärs
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
500 g tomater, olika färger
½ dl tomatpuré
2 burkar bönor, blandade kokta à 400 g

150 g förvällda kantareller
olivolja, salt, nymald svartpeppar, flingsalt
Garnering
½ kruka timjan
Tillbehör
100 g ljust surdegsbröd
200 g blandad sallad
Gör så här
Skala och finhacka lök och vitlök. Stek i 1 msk
olja ca 2 min. Tillsätt färs och 1 tsk salt och
stek ca 5 min. Skär tomaterna i grova bitar.
Blanda ner hälften av dem och tomatpuré i
färsen. Häll på 2 dl vatten. Låt koka utan lock
ca 5 min. Skölj bönorna i kallt vatten och rör
ner dem i färsen. Låt koka ca 2 min. Skär
brödet i bitar och stek det i 1 msk olja med 1
tsk flingsalt ca 2 min. Ansa och stek
kantarellerna i 1 msk olja tills de fått fin
färg. Krydda med 1/2 tsk salt. Lägg resten av
tomaterna på köttfärsgrytan. Strö på 1 krm
salt. Toppa med kantareller och repad timjan.
Servera med bröd.
KÖTTFÄRS- OCH SQUASHGRATÄNG
4 port
Ugn 225°
2 msk olja
1 gul lök
400 g köttfärs
1 msk hackad basilika
1 tsk salt
1 krm peppar
1 burk krossade tomater (400 g)
2 squash (ca 500 g)
1 dl riven ost
Gör så här
Skala, hacka och fräs löken med olja i en
panna några minuter. Häll i köttfärsen, smula
sönder den med en trägaffel och låt den
bryna lätt. Krydda med basilika, salt och
peppar. Häll över tomatkrosset och låt
småkoka i 10 minuter. Skölj och skiva
squashen på längden. Använd gärna osthyvel
så de blir tunna. Smörj en ugnssäker form
lätt. Varva skivorna och köttfärsröran i
formen. Översta lagret skall vara squash.
Strö över osten. Ställ in formen i ugnen ca 20
minuter. Servera gratängen med bröd och ev
kokt potatis för den mycket hungrige.

KRÄMIG LAXPASTA MED SPENAT OCH
DILL

4 port
400 gram linguine eller annan pasta
1 gul lök
1 klyfta vitlök
1 kruka färsk dill
65 gram färsk spenat
1 citron
400 gram laxfilé
2 dl crème fraiche
½ tsk salt
2 krm svartpeppar
Gör så här
Koka
pastan
enligt
anvisning
på
förpackningen. Skala och finhacka lök och
vitlök. Finhacka dillen, skölj spenat och
citron. Skär laxen i kuber. Fräs lök och vitlök
mjuk i oljan i en varm stekpanna. Tillsätt
crème fraiche och ½ dl av pastavattnet och
låt såsen puttra ihop. Tillsätt rivet
citronskal, ca 2 tsk citronsaft och
laxkuberna. Puttra under lock i ca 2 min. Sila
av pastavattnet och tillsätt pastan, dill och
spenat till laxsåsen. Vänd runt försiktigt och
smaka av med salt och peppar.
BIRGITTAS SQUASHKAKA
1 kaka
Ugn 175°
3 ägg
2½ dl strösocker
5 dl vetemjöl
2 tsk bikarbonat
1 krm salt
1 msk kanel
1 msk vaniljsocker
200 g smör eller margarin
5 dl riven squash (ca 500g)
ev. 2 dl russin
Gör så här
Vispa ägg och socker. Blanda samman
vetemjöl, bikarbonat, salt, kanel, vaniljsocker
och rör ned i ägg- och sockerblandningen.
Smält smöret och rör ned det i blandningen.
Riv squash och tillsätt ev. med russin. Smörj
en sockerkaksform (ca 1½ liter) och häll ned
smeten. Grädda i ca 1
timme.

Högsommar med extrem värme – då vill man helst inte stå i köket. Men nästa vecka lovar vädergubbarna svalare
väder. Då kanske det är dags att ta hand om lite av det vi sådde i våras. Anna L, liksom jag själv och kanske flera
andra, har ju squash/zucchini att ta hand om. Därför har jag letat fram några lämpliga recept till den skörden. Att
flera av recepten dessutom är vegetariska gör inte saken sämre.
Smaklig måltid önskar Christina J

augusti 2019
vecka 31

vecka 32

1

torsdag

2

fredag

3

lördag

4

söndag

5

måndag

6

tisdag

7

onsdag

8

torsdag

9

fredag

14,00
16 -17

18 - 20 Styrelsemöte VKHF
Värdshuset: Jack Vreeswijk

10 lördag
11 söndag
vecka 33

Värdshuset: Allsångsproffsen med GRILLBUFFÉ
Melodikryss i bersån på skolgården
Värdshuset: Double Inn
Biblioteket öppet

H M Drottningens namnsdag

Värdshuset: Tomas Di Leva
16 - 17 Biblioteket öppet

12 måndag

Sophämtning

13 tisdag
14 onsdag
15 torsdag
16 fredag
17 lördag
18 söndag
vecka 34

13 - 21 Hjälmarefestival
Värdshuset: Ebbot and the Indigo children
16 - 17 Biblioteket öppet

19 måndag
20 tisdag
21 onsdag
22 torsdag
23 fredag
24 lördag
25

vecka 35

söndag

10.00 Gudstjänst i Missionshuset Mikael Schmidt – kaffe
14.00 Redaktionsmöte
16 - 17 Biblioteket öppet

26 måndag

Sophämtning

27 tisdag
28 onsdag
29 torsdag
30 fredag
31 lördag
september

1

söndag

vecka 36

2

måndag

Lyskväll, vi tänder marschaller utmed stränderna
16-17

Biblioteket öppet

Vad händer nästa månad på Vinön?
Kom ihåg att meddela redaktionen på o-bladet@vinon.se
så det kan komma med i kalendariet.
Se även anslagstavlorna på Vinön!

