Några ord från redaktionen ...
Februari månad som vi har framför oss innehåller
många speciella dagar. Under vecka 7 har vi tre dagar
i följd sådana dagar. Det börjar den 12:e med
fettisdagen, dagen därpå är det askonsdagen och den
14:e Alla Hjärtans dag.
Fettisdagen är den sista dagen i fastlagen – den period om
tre dagar som ligger precis före den kristna påskfastan.
Fettisdagen är alltså den sista dagen att fira rejält innan
man påbörjar den fyrtio dagar långa fastan innan
påskhelgen. Eftersom fettisdagen infaller fyrtiosex dagar
före påskdagen så är datumet beroende på när påsken infaller. Påsken i sin tur infaller ju på olika datum varje år
beroende på månens rörelse i förhållande till jorden. Påskdagen är den söndag som infaller närmast efter den
första ecklesiastiska (inte astronomiska) fullmånen efter 20 mars (inte vårdagjämningen). Fettisdagen blir därför
den tisdag som infaller fyrtiosex dagar före påskdagen. Och år 2013 råkar det vara 12 februari.
Fastlagen och fastan före påsk hade en stor betydelse i Sverige under medeltiden då landet var katolskt. I och
med reformationen på 1500‐talet försvann bestämmelserna om fasta ur den svenska kyrkans lära. Sedan har
fastlagens och fastans innehåll blivit alltmer diffust och idag betecknar de snarast tidsperioden före påsk. Fastan
inleds med askonsdagen. Det är den katolska kyrkans förberedelsetid inför påsken. Då skulle man fasta och leva
återhållsamt och stilla i 40 dagar (man räknar bort söndagarna, då man inte behövde fasta) till och med
påskafton. Askonsdagen har fått sitt namn efter bruket i den katolska kyrkan att beströ sig med aska som ett
botgöringstecken under fastans första dag. Trots att fastan i betydelsen att äta litet och endast viss mat,
försvann i och med reformationen för mer än 400 år sedan, har fastan fortsatt att vara försakelsernas tid på
många håll i Sverige ända in på 1900‐talet. Kalas, dans och bröllop ansågs olämpliga då.
Alla hjärtans dag i Sverige är en dag som skall ägnas åt den man älskar eller tycker om. En dag man gör något
extra åt någon speciell. Ålder har ingen betydelse, alla kan fira Alla Hjärtas dag. Vilken typ av förhållande spelar
heller ingen roll. Man kan ha varit gift i mer än 20 år, vara nyförlovad, uppvakta någon man har blivit
tillsammans med för första gången i sitt liv, en person man tycker mycket om, någon man är kär i men inte haft
tillfälle eller vågat säga det till osv. Ofta ger man en liten gåva till den man tycker om och vill visa sin
uppskattning. Alla Hjärtans dag har mer och mer kommit att förknippas med gåvor och presenter men det
viktiga är att man visar lite extra kärlek och omtanke. Om det sedan görs med blommor, presenter,
restaurangbesök eller bara en kram spelar ingen roll. Det är tanken som räknas!
Redaktionen för detta nummer har varit Christina Johnsson, Birgitta Åberg Andersson och Eva Widlund som
också har bidragit med framsidesbilden och några till. RoseMarie har tagit bilderna till sidan om SRF.

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 Ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften för 2013 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj.
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

INFORMATION FRÅN VINÖNS KULTUR‐ OCH HEMBYGDSFÖRENING
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har styrelsemöte varje månad, ofta långa
möten då det är en hel del att gå igenom för styrelsen. Till varje nummer av Ö‐bladet
kommer vi att lyfta några punkter för att informera läsarna. Vill du höra mer?
Kontakta någon i styrelsen eller besök skolan på bibliotekstid.



UTHYRNING AV SLÄPVAGN
Axplock januari 2013

Du kan hyra direkt på ön!

Ny tvättmaskin
Nu kan det tvättas mer!
Föreningen har köpt in och
installerat ytterligare en
tvättmaskin i källaren i
skolhuset.

Justerade priser
Priserna för uthyrning av
släpkärran har justerats och
gällande priser för 2013 ser ni
här bredvid.

Färjegruppen
Vinöns färjegrupp har varit på
möte med Trafikverket,
Färjerederiet för att diskutera
ändringar av
eftermiddagsturer. Se även
längre fram i tidningen!

Medlemsavgiften
Du som tycker om att få
Ö‐bladet. Kom ihåg att
betala medlemsavgiften för
2013! Se vidare längst ner
på sidan 2.

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har en släpkärra för
uthyrning. Vagnen är försedd med en täckande plastkåpa
och utrustad med tipp. Vagnens totalvikt är 900 kg och
maxlast är 640 kg.
Kostnader för år 2013:
Dygnshyra: Föreningsmedlem 250:‐
Veckohyra: Föreningsmedlem 1000:‐

Övriga 500:‐
Övriga 2000:‐

Max hyrtid är en vecka. Om ingen annan har bokat kärran
kan hyrtiden naturligtvis förlängas.
Före och efter uthyrning besiktigas kärran.
Låter detta som ett alternativ till att hyra kärra på
fastlandet, så är du välkommen att ringa vår ansvarige
släpvagnsförvaltare Nils Svensson 019‐44 80 28

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas som tidigare.
Pris:
8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

kaffetårta smörgåstårta
160:250:190:300:220:350:265:420:Tel 070 - 239 02 11
Sten

FÄRSKA
VINÖÄGG
finns att köpa hos

Peter och Carina
Tel 019 - 44 80 33

Elisabeth Behr, zon och massageterapeut,
kommer till Vinön nästa gång

onsdag 13 februari
Boka tid på
tel 070 - 399 58 08, tel.tid 8.00 - 9.00

Vinöns Vinterutflykt

2013-02-02 kl. 11.00

Fjolårets vinterutflykt begränsades på grund av dåliga isar till en arbetsdag på
ångbåtsbryggan.( Lite arbete och mer samvaro kring kolbulls pannan).
Men i år är isarna ännu härliga broar till våra närliggande öar och till fastlandet.
Vi drar även i år västerut mot den lilla men föga utforskade VÅGHOLMEN.
Vi kan skåda holmen från ångbåtsbryggan och se den östra sidan. Men hur ser
det ut på den västra sidan? Det är det vi skall utforska den andra februari.
 Vi tänder eldar för grillning av egen medtagen grillvara.
 Någon aktivitet utlovas. (Tag med egen penna).
 Skidtävlingen ”holmen open”. ( Tag med egna skidor).
Skidspår till Vågholmen kommer att finnas från Ångbåtsbryggan,
Franska hagen, Blixthamnen och kanske något från norra badet.
Det är lite väderberoende.
Skidor är ej nödvändigt för att ta sej till den ej så avlägset liggande VÅGHOLMEN
Hjärtligt välkomna till en härlig vinterutflykt!
VKHF/ Peter Kumlin 019 44 80 46, 070 514 64 04

Solen ger oss energi
Året som har passerat minns vi kanske inte
som det mest soliga. Sommaren var stundtals
sval och blöt. Trots det så har det blivit en hel
del solel. Solcellerna på scenens tak har
fungerat som förväntat och levererat ström
utan driftavbrott. För året som helhet så blev
det totalt drygt 6000 kWh. Bästa månaden var
maj då 1100 kWh producerades.
Ljusa och mörka månader
De som har installerat solel brukar säga att
anläggningen har tre nackdelar – nämligen
november, december och januari. Diagrammet
över 2012 års driftstatistik visar tydligt att
påståendet stämmer även på Vinön. Snö samt
framförallt mörka och korta dagar är orsaken.
kWh

Mer bidrag till solel - fast mindre
Strax före julafton så levererade regeringen ett
pressmeddelande med budskapet om att bidraget
för installation för solel förlängs till år 2016.
När Hembygdsföreningen installerade solel så
fick föreningen 60 % i bidrag. Året därefter
sänktes bidraget till 45 % - och nu kommer

Elproduktion - år 2012
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Resultatet för året som helhet är däremot bra.
Drygt 4000 kWh har använts i skolan och ersatt el
som annars skulle ha behövt köpas. Glassen i
sommarkaféets frysar har bland annat kunna
serverats kall med hjälp av solel.
Nära 2000 kWh är överskott som inte har kunnat
användas just för stunden och därför levererats ut
på elnätet. Ekonomiskt betyder det att
anläggningen har gett en förväntad avkastning
på mellan 7000 och 8000 kronor under år 2012.
- Livslängden på en anläggning för solel brukar
uppskattas till omkring 40 år.
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bidraget att var 35 % från år 2013. Orsaken är
bland annat att solcellsmodulerna har gått ner i
pris. Under 2013 så förväntas också en ny statlig
utredning om nettodebitering (kvittning av el) att
presenteras. Många hoppas att utredningen ska
leda till en ändring så att det blir enkelt att kvitta
ett överskott av el mot förbrukning av el vid en
annan tidpunkt. Hembygdsföreningen har istället
valt att teckna ett avtal med Telge Energi som ger
en bra ersättning för överskottselen och är därför
inte beroende av nettodebitering för närvarande.
Text och bild: Bernt Forsberg

SRF:s Nationella färjegruppsmöte
Onsdagen 23/1 hölls färjegruppsmöte i Solna med
Trafikverket. Deltagare från SRF var dess nationella
färjegrupp med Thorbjörn Lindberg, Holmön, Björn
Sjöblom, Yxlan och Ulf Johnsson, Vinön.
Mötet hölls i en konstruktiv anda med ambition att
uppnå en ur ett trafikantperspektiv så bra och
ekonomisk trafik som möjligt.

Färjan mellan Yxlan och Blidö i Stockholms skärgård

Vid genomgång av de olika färjelederna runt om i landet var man ganska nöjd med den tekniska
kvalliten av trafiken. Där man har problem (Holmön och Hemsö) var problemen desto större.
Genomgående finns önskemål om
 förändring av turlistor
 personal på däck vid lastnig och lossning
 toaletter ombord och på vid terminaler
 varutransporter
En översyn av Vinöns turlista pågår och beslut om den skall ske före sommaren.

Ni som har synpunkter på nuvarande turlista kom med dessa till Vinöns färjegrupp
så fort som möjligt.
För nationella färjegruppen, Skärgårdarnas Riksförbund SRF
Ulf Johnsson

KONFERENSER i
nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 25 personer, även fika och mat på möten
och privata tillställningar t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar
Bokning och förfrågningar: tel 019 ‐ 44 80 57
Yvonne Karlsson 073 ‐ 928 04 05
Veronika Persson 070 ‐ 743 82 45
e‐post: info@vinokonferenser.se

Hemsida: www.vinokonferenser.se

På gång inom Skärgårdarnas Riksförbund
I förra numret av Ö‐bladet skrev ju Christina och Ulf om mötet som de hade varit på och nu
under februari är det dags igen, den här gången är det årsmöte på gång. SRF har under några
år drivit Skärgårds Leader där man tagit upp många viktiga frågor som
har avhandlats under möten och återträffar.
Teman som har tagits upp är:
‐Kommunikationer; bredband, telefoni, transporter och posthantering
‐ Skärgårdens unga
‐Förnybar energi
‐Tillvarata skärgårdens natur och kulturvärden, att vara
skärgårdsentreprenör
‐Skärgårdsskolor i nätverk, för erfarenhetsutbyte och samverkan
‐Skärgårdens råvaror
‐Storstadsnära skärgårdar
Skärgårdsbarnens skolor, återträff

Detta är alltså avklarat men det kommer fler möten med olika teman.
Under andra kvartalet kommer det att hållas ett möte med temat
”Areella näringar” samt en återträff på temat ”Skärgårdsbarnens
skolor”. Senare under 2013 planeras möten kring ”Turism” och ”Öbo liv” samt
ytterligare återträffar. Det är ju meningen att engagera fler öbor än de som
brukar vara med i aktiviteter som har med SRF att göra så om man är en
skärgårdsivrare som tycker att några av de här kommande temana låter
intressant så hör av dig till mig så fixar jag en kontakt till Anetté Larm Johansson
som är projektledare. Man kan också gå in på SRF:s hemsida
skargardarnasriksforbund.se och ta reda på mer om projekten och träffarna.
Vill man läsa lite mer om SRF kan man gå till skolan på bibliotekstid och läsa den
förträffliga tidningen Vi skärgårdsbor, då får man full koll om vad som är på gång.
Om man tycker att det är en toppentidning kan man bli personlig medlem i SRF och får då
tidningen fyra gånger om året. Medlemsavgiften är 200kr som sätts in på bankgiro 766‐0525
eller plusgiro 85 86 60‐4 och uppge namn adress och e‐postadress. Förutom tidningen får du
diverse information kopplat till skärgårdsfrågor till din e‐postadress.
Till nästa nummer har jag ev en rapportering om vad som hände på årsmötet.
Vid tangentbordet är Vinöns kontaktperson till SRF RoseMarie Hellén

Caféverksamhet sommaren 2013
Sommarcafé med trädgårdsservering i Vinöns gamla skola
är ledigt för en ny intresserad innehavare.
För ytterligare information ring:
Mona Blixt 019 44 80 50, 070 370 59 50 eller
Peter Kumlin 019 44 80 46, 070 514 64 04

Program Tjejträffar
30 januari

Handarbetsafton

6 februari

Knäckebrödsbakning

15 februari (fredag) Teaterdags i Örebro
20 februari

Planering av fransk afton

1 mars (fredag)

Fransk afton med vinprovning
Även herrar är hjärtligt välkomna!
Anmälan till Christina J (448011) senast 20 februari

6 mars

Program ej klart

13 mars

Spelkväll

20 mars

Någonting som har med påsken att göra

27 mars

Ingen tjejträff

Alla är hjärtligt välkomna, unga som gamla!

KVARGLÖMDA SAKER I SKOLAN
1 svart herrparaply (från elfesten)
1 sadelskydd
1 par ljusbruna handskar (från julmarknaden)
Kan hämtas hos Yvonne på bibliotekstid.

Redaktionen tackar Eva Svensson som har skickat in denna artikel från 2011

Kan någon hjälpa oss?
Vinöns Kultur‐ och hembygdsföreningen undrar om det finns någon som skulle
kunna hjälpa till med att måla ett innertak.
Duschrummet som finns i skolans källare fick ny
ventilation förra året och det återstår en avslutande upp‐
fräschning. Taket i duschrummet behöver tvättas av och
målas om med vit takfärg. Det är inget stort tak ‐ kanske
bara fem kvadratmeter. Det vore jättebra om vi kunde få
taket ommålat innan sommaren.

Föreningen håller med färg och utrustning. Har du möjlighet att bidra med
några timmars ideellt arbete så ta kontakt med Peter Kumlin som kan berätta
mer. Peter når du säkrast på telefon – 070 514 64 04.

Styrelsen i Vinöns Kultur‐ och hembygdsförening

Turlista från 1909
Denna turlista från 1909 har Johan Winegård hittat i ”Örebro kommunikationer 1909”.
Hur många klarar av att läsa turlistan från 1909? Ser ni vilka resmöjligheter det fanns till och från
Vinön då?

INGEN KRÄFTPEST PÅ FYNDEN I
MÄRSTAÅN
Havs- och vattenmyndigheten
2013-01-09 07:31
Marmorkräftorna som hittades i Märstaån är inte
smittade av den fruktade kräftpesten.
- Hittills har vi inte påvisat den algsvamp
(Aphanomyces astaci) som orsakar kräftpest i någon av de marmorkräftor som
undersökts av oss. I nuläget talar inget för att de marmorkräftor som hittats är smittade
med någon allvarlig sjukdom, säger Thorbjörn Hongslo, på SVA, Statens
veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.
Marmorkräftorna har även testats för att se om de bär på den fruktade virussjukdomen
White-Spot-Disease. Även de proverna var negativa.
- Det är väldigt positiva besked, det mest akuta hotet är att marmorkräftorna skulle vara
smittade av någon sjukdom, säger Sofia Brockmark, på Havs- och vattenmyndighetens
enhet för biologisk mångfald och fiske
- Nästa viktiga steg blir att försöka få en överblick av hur många kräftor som kan finnas i
Märstaån och hur spridningen ser ut. Marmorkräftan är en främmande, invasiv art, som
kan konkurrera ut vår inhemska flodkräfta och hota den biologiska mångfalden.
Det var i mitten av november som en privatperson fiskade upp tre så kallade
marmorkräftor (Procambarus fallax virginalis) i Märstaån i Sigtuna kommun. Arten
förökar sig genom så kallad jungfrufödsel, partenogenes. Det innebär att den inte
behöver befruktas, det kan räcka med en hona för att få till ett bestånd. Arten förökar sig
väldigt snabbt och har hög överlevnad.
- Även om vi inte hittat spår av smittsamma sjukdomar hos marmorkräftorna så betyder
inte det att faran är över. Nu återstår att sammanföra marmorkräftorna med flodkräftor
för att se om de kan bära på smitta som kan drabba flodkräftan, säger Thorbjörn
Hongslo.
- Det kommer att dröja ytterligare några månader innan vi ser resultatet av de testerna.
Det kan vara så att marmorkräftan är bärare av smittsamma sjukdomar utan att själva
bli sjuka och dö.
Marmorkräftan är en kräftart som tros ha sitt ursprung i sydöstra USA. Med människans
hjälp har den spritt sig till bland annat Tyskland, Österrike, Nederländerna, England och
Italien. Den tros klara av att överleva på betydligt kallare breddgrader, som här i
Skandinavien. Den är också väldigt bra på att gräva ner sig i botten vilket gör att den
kan skydda sig mot kylan. Hittills har tolv marmorkräftor hittats i Märstaån.
- Generellt är det svårare att hindra spridning i vatten än på land då både ägg och larver
snabbt kan spridas med vattenströmmar i ett stort område. Ju mer den hunnit etablera
sig desto svårare är det att bli av med dem. Därför är snabba insatser oerhört viktigt,
säger Sofia Brockmark.
Det är olagligt att föra in levande sötvattenskräftor till Sverige. Det är också förbjudet att
förvara och transportera sådana i landet. Förbudet för förvaring gäller inte flod- eller
signalkräftor som fångats eller odlats i Sverige. Men, om man vill flytta flod- eller
signalkräftor i Sverige måste man alltid ha söka om tillstånd.
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har det administrativa och sammanhållande
ansvaret för arbetet med främmande invasiva arter i vattenmiljön. 19 december bjöd
HaV och Sigtuna kommun in länsstyrelsen, SVA, Naturvårdsverket, Sveriges
lantbruksuniversitet, SLU, och representanter för Zoobranschens riksförbund till
samverkansmöte i Sigtuna.
- Vi hade bland annat en diskussion om vilka åtgärder som bör sättas in för att stoppa
spridningen av marmorkräftan i Sverige. Nu pågår arbetet med att ta fram sådana
riktlinjer, säger Sofia Brockmark.

VEGETARISK CHILIGRYTA MED
KIDNEYBÖNOR
4 port
1 burk kidneybönor
2 gula lökar
1 burk majs
1 grönsaksbuljongtärning
2 burkar krossade tomater
3 tsk paprikapulver
2 tsk chilipulver (alt en färsk chilifrukt om
du önskar en starkare gryta)
2 vitlöksklyftor
1 stor grön paprika
1 dl vatten
2 msk olivolja eller margarin
Gör så här
Skala och hacka paprika och lök, fräs sedan
försiktigt tillsammans med majs i en djup
panna eller kastrull. Tillsätt vatten,
buljongtärning, kryddor, tomatkross samt
pressa i vitlöken. Istället för chilipulver kan
en finhackad chilifrukt användas, grytan blir
då något starkare. Låt småkoka i ca 10 min,
rör om ibland. Tillsätt bönorna och låt sjuda
ytterligare 5 min. Smaka av med salt och
peppar, krydda ytterligare med chili- och
paprikapulver om så önskas.
Serveras till ris.
FASOLAKIA - BÖNGRYTA MED FETAOST
4 port
500 g potatis
1 gul lök
4 vitlöksklyftor
500 g haricots verts,
frysta
4 msk olivolja
1 burk finkrossade tomater, 400 g
1 dl vatten
1 kruka grovhackad persilja
2 grönsaksbuljongtärningar
1 tsk salt
2 lagerblad
Tillbehör
bröd
200 g fetaost
Gör så här
Skala och skär potatisen i mindre bitar. Koka
den i lättsaltat vatten 5 min. Häll av vattnet,

låt
potatisen
ånga
av
i
durkslag.
kala och finhacka lök och vitlök. Skär
bönorna i mindre bitar. Stek bönor, hälften
av löken och 2 vitlöksklyftor i 2 msk olja
under omrörning 2-3 min i en kastrull. Ta upp
bönorna i en bunke. Stek potatisen med
resten av löken och vitlöken i 2 msk olja 2-3
min under omrörning. Tillsätt tomater,
vatten, persilja, buljongtärningar, salt och
lagerblad. Blanda ner bönorna och sjud 5-6
min. Tärna fetaosten. Servera fetaost och
bröd till böngrytan.
BÖNGRYTA PROVENCALE
4 port
1 msk olivolja
150 g fintärnad rotselleri (2dl)
500 g tärnad potatis
2 gula lökar i klyftor
2 pressade vitlöksklyftor
2 dl vitt vin eller matlagningsvin
5 dl vatten
2 grönsaksbuljongtärningar
1 msk hackad färsk timjan
2 dl crème fraiche
½ tsk salt
1/4 tsk kajennpeppar
800 g blandade bönor, 2 burkar
½ liten citron
Topping
Krutonger, klyftade cocktailtomater och
plockade timjanblad
Gör så här
Hetta upp en gryta med olja. Stek rotselleri,
potatis, lök och vitlök utan att de får färg i
cirka 2 minuter. Slå på vin, vatten och
buljongtärningar. Låt koka under lock i 20
minuter. Lägg ner timjan, crème fraiche och
smaka av med salt och cayennepeppar. Rör
om och vänd försiktigt ner sköljda och
avrunna bönor när grytan blivit riktigt varm.
Smaka av med citronsaft och toppa grytan
med krutonger, tomater och lite timjan.
MEDELHAVSGRATÄNG MED TIMJAN
4 port
Ugn 200
500 g potatis
1 rödlök
1 squash
2 tomater

150 g fetaost
1 dl svarta oliver
salt, peppar
1 tsk torkad timjan
2 vitlöksklyftor
2 dl matlagningsgrädde
Gör så här
Skala och skiva potatis och lök. Skiva squash
och tomater, tärna fetaosten. Blanda
alltsammans med oliverna i en smord
ugnsfast form. Krydda med salt, peppar och
timjan. Pressa vitlöken i matlagningsgrädden
och häll över gratängen. Låt stå i ugnen ca
45 min tills potatisen känns riktigt klar.
GRÄDDIG GRÖNSAKSGRATÄNG
4 port
Ugn 200º
1 broccolistånd, ca 250 g
2 tomater
2 gula paprikor
1 rödlök
10 cm purjolök
200 g prästost
3 ägg
3 dl matlagningsgrädde
½-1 tsk salt
3 krm svartpeppar
färsk timjan
Gör så här
Skär broccolin i buketter. Förväll dem i
lättsaltat vatten och låt rinna av väl. Skär
tomaterna i tärningar. Kärna ur, ansa och
tärna paprikan. Skala och skär löken i
klyftor. Skölj och skiva purjon. Blanda allt i
en smord ugnsfast form. Riv osten. Blanda
den med ägg, grädde, salt och peppar. Häll
smeten över grönsakerna. Gratinera mitt i
ugnen ca 35 min. Klipp över lite färsk timjan.
Servera med bröd som vegetarisk rätt eller
med lite rökt lax eller skinka.
FÄRGGLADA GRATÄNGEN
4 port
Ugn 225°
800 g mjölig potatis
1 gul lök
3 tomater
1 msk smör
100 g babyspenat
500 g krossad tomat
2 tsk basilika

3 krm riven muskot
2 vitlöksklyftor
salt, peppar
100 g västerbottenost
Gör så här
Skala och skiva potatisen. Skala och hacka
löken. Skär tomaterna i skivor. Smörj en
ugnssäker form. Varva potatis, lök, tomater
och spenat i formen. Blanda krossade tomat,
basilika och muskot. Pressa i vitlök och
smaka av med salt och peppar. Häll
blandningen i formen. Tillaga mitt i ugnen ca
30 min. riv över ost och gratinera 10 min.
BLOMKÅLSLÅDA PROVENCALE
Laga i portionsformar eller i en stor form.
Gräddningstiden blir densamma.
2-3 port
Ugn 225°
5 soltorkade tomater
1 blomkålshuvud, ca 600 g
1 l vatten
2 grönsaksbuljongtärningar
½ dl svarta urkärnade oliver
2 msk pinjenötter
Smultäcke
½ dl ströbröd
½ dl finhackad persilja
1 vitlöksklyfta, stor pressad
½ citron, rivet skal
1 krm salt
1 krm svartpeppar
Tillbehör
sallad samt ett gott bröd
Gör så här
Lägg de soltorkade tomaterna i blöt i varmt
vatten. Dela blomkålshuvudet i buketter.
Koka upp vatten med buljongtärningar. Lägg i
och koka blomkålen ca 3 min. Den ska
fortfarande vara ganska hård. Ta upp den
med hålslev och lägg i en ugnssäker form.
Häll på 1 1/2 dl av buljongen. Blanda ihop
ingredienserna till smultäcket. Grovhacka
oliverna. Strimla tomaterna. Fördela oliver,
tomater och pinjenötter över blomkålen.
Strö över smultäcket. Gratinera i övre delen
av ugnen 10–12 min tills blomkålen har fått
fin färg. Servera med sallad och bröd.

Den senaste tiden har både tidningar, radio och TV tagit
upp att vi bör minska vårt köttätande. Som ett led i detta
presenterar jag denna gång några härliga vegetariska
rätter utan alltför många ”konstiga” ingredienser.
Smaklig måltid önskar Christina J

Medlemsavgiften för 2013 är 80 kr för enskild och 150 kr för familj.
När ni betalar in avgiften på pg 46 94 70 ‐9 ange också era namn.
Från och med det år man fyller 18 år måste man ha eget medlemskap.

Som medlem i föreningen stöder Du arbetet för en levande ö genom:


Utgivningen av månadstidningen Ö‐bladet
Ö‐bladet delas ut i brevlådorna på Vinön till alla som vill ha det. Det går att få Ö‐bladet skickat till
en annan adress om man lämnar frankerade (dubbelt porto) och adresserade kuvert märkta med
månadernas namn. Kuverten lämnas på Ö‐kontoret i skolan. Förutom en pappersvariant görs en
elektronisk. Denna skickas ut via e‐post till alla som har anmält sin e‐postadress.



Bevarandet och användandet av Vinöns skola som en levande hembygdsgård.
I skolhuset finns en tvättstuga i källaren, med två tvättmaskiner och en elmangel. Det finns dusch
och vävstuga. På övervåningen finns ett bibliotek med ett visst fast bokbestånd och ett som byts
ut. Det går även bra att beställa böcker som man vill låna. På ö‐kontoret kan man, mot en avgift,
använda sig av datorerna, kopiera och laminera. Både stora och lilla salen används för olika
möten. Här finns också en del av våra utställningar om Vinön. Sommartid finns museiboden
öppen, den som fick namnet Fornboa under en omröstning vid elfesten 2012.



Bevarandet och användandet av Missionshuset som en kyrkosal och en lokal för större möten.
I Vinöns Missionshus håller Svenska kyrkan gudstjänst en gång i månaden och har även Öppet
Hus‐ verksamhet. Huset används också för bröllop, dop och större möten på ön.



Arrangemang som valborgsmässofirande, midsommarfirande mm
Målsättningen är ett arrangemang varje månad. På sommaren blir det flera aktiviteter i samband
med att det är konstutställningar och hantverksförsäljning i skolhuset/missionshuset.



Arbetsgrupper och projekt för öns utveckling
Olika projekt har bedrivits genom åren. Pågående projekt redovisas regelbundet i Ö‐bladet.
På Vinöns hemsida finns blandad information om Vinön. www.vinon.se

Som medlem i föreningen får du rabatt:
‐ när du hyr skolans lokaler

‐ när du använder tvättstugan i skolan

‐ när du hyr släpkärran

Hembygdsföreningen är medlem i två olika förbund:
Skärgårdarnas Riksförbund och Bygdegårdarnas Riksförbund
Styrelsen för 2012:
ordf. Mona Blixt
vice ordf. Peter Kumlin
sekr. Yvonne Karlsson
vice sekr. Bernt Forsberg
kassör Solveig Eriksson

Eva Widlund
Nils Svensson
Anna‐Greta Olsson
Åke Olsson
Kenneth Karlsson

Suppleanter:
Kerstin Stenberg
Anders Ekblad
Emelia Ekblad Andersson

Adress: Vinöns Kultur‐ och hembygdsförening, Vinöns skola, 715 93 Vinön Tel: 019 – 44 81 01
till Ö‐bladets redaktion
till Vinöns Kultur‐ och Hembygdsförening

o‐bladet@vinon.se
hembygdsforeningen@vinon.se






vecka 5

vecka 6

1

fredag

2

lördag

3

söndag

4

måndag

5

tisdag

6

onsdag

7

torsdag

8

fredag

9

lördag

10 söndag
vecka 7

februari 2013

Vinteraktivitet, se vidare i Ö-bladets annons! Kurshelg i utomhuspedagogik
16 -17 Biblioteket öppet - fika

Beställ mat!

18.00 Brandövning
14.30 Öppet hus för daglediga
19.00 Tjejträff

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”
16 -17 Biblioteket öppet - fika

11 måndag

Sophämtning
Fettisdagen

12 tisdag
13 onsdag
14 torsdag
15 fredag

Beställ mat!

Zonterapi och massage med Elisabeth Behr i skolan - tidsbeställning
Alla hjärtans dag

Tjejgruppen går på teater

16 lördag
17 söndag
vecka 8
SPORTLOV

16 -17 Biblioteket öppet - fika

18 måndag
Beställ mat!

19 tisdag
20 onsdag

19.00 Tjejträff

21 torsdag
22 fredag
23 lördag
24 söndag
vecka 9

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”
Biblioteket öppet – fika, Gudstjänst kl. 10.00 med Mikael Schmidt och
16 -17
kyrkkaffe

25 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

26 tisdag
27 onsdag

19.00 Tjejträff

28 torsdag
mars

vecka 10

1

fredag

2

lördag

3

söndag

4

måndag

5

tisdag

6

onsdag

7

torsdag

18.00 Tjejgruppen ordnar fransk afton med vinprovning. Anmälan senast 20/2, se annons
Kurshelg i utomhuspedagogik
16 -17 Biblioteket öppet - fika

18.00 Brandövning
14.30 Öppet hus för daglediga
19.00 Tjejträff

Beställ mat!

