Några ord från redaktionen...
Denna månad är extra lång eftersom det år skottår i år. Det får man inte glömma
bort. Varför? Jo läs texten nedan så inser du varför. Fler händelser som är värda att
uppmärksammas avslöjas i kalendariet. Läs noggrant.
Skottdagen den 29 februari är den extra dag som inskjuts varje skottår. Fram till och
med 1999 räknades i Finland och Sverige den 24 februari som skottdagen men
sedan 2000 infaller skottdagen den 29 februari. Anledningen till att skottdagen
ligger i slutet av februari snarare än vid slutet av året är att den gamla romerska
kalendern började med månaden mars. Skottdagen placerades alltså i anslutning till
romarnas nyår.
Skottår är ett sätt att hålla årstiderna på plats i kalendern. Eftersom det tropiska året (årstidsåret) är
cirka 365,2422 dagar långt går det inte att ständigt använda 365 dagar i kalendern. Inom loppet av
100 år skulle årstider, datum för solstånd och dagjämningar med mera annars förskjutas mer än 24
dagar i kalendern. Genom att vart fjärde år öka årets längd med en dag kan kalendern hållas
någorlunda i fas med årstiderna. Extradagen kallas skottdagen och dess datum är den 29 februari.
Inom europeisk äldre tradition påstås det ha varit tillåtet för kvinnor att fria till ungkarlar under hela
skottåret. Legenden berättar att det var Irlands skyddshelgon S:t Patrick som blev en tidig
jämställdhetsapostel när han bestämde att kvinnor kunde få fria en dag vart fjärde år. Det fanns från
medeltiden ända fram till 1800-talet en oskriven lag på de Brittiska öarna som sade att den man som
avvisade en friare under ett skottår var tvungen att ge henne en kyss samt ett silkeslinne eller ett par
handskar. Enligt gammal tradition får giftassugna kvinnor bara fria på skottdagen. Och då har
damerna trumf på hand. Den man som tackar nej bör dra sig ur med hjälp av en dyrbar gåva.
Händelser som redaktören vill flagga lite extra för är de luncher som serveras på torsdagar i Vinöns
skola. Härlig husmanskost! Dessutom är det dags för vinprovning igen i mars (se annons). Glöm inte
att anmäla dig till båda evenemangen! Även i år kommer det att serveras påskbuffé – 19 mars.
Hembygdsföreningen kommer att hålla årsmöte den 9 april. Boka in dessa händelser i din almanacka.
Mer om det i nästa Ö-blad.
De som gjort Ö-bladet denna gång är Mariann, Maj, Catrine, Birgitta, Christina och Eva. Fotograf till
framsidan är Catrine. Peter, Gunilla och Ulf har hjälpt till med vissa bidrag. Tryckare är UllaLena och
Sune ser till att det kommer i våra brevlådor.
/Christina Johnsson, redaktör för februarinumret
Bidrag till Ö-bladet skickas till o-bladet@vinon.se eller lämnas i skolan eller i hembygdsföreningens postlåda vid skolan.
15: varje månad – annonser, 25:varje månad – övriga bidrag

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 hembygds-förening. 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 2016 är 100 kr för enskild och 200 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

Öppet möte om hamn- och kommunikationsfrågor!
Alla hjärtligt välkomna!
Den 9e februari kl 18,30 i Vinöns Skola
Med förhoppning om att kunna bilda en hamn- och
kommunikationsförening.
Eftersom det är fettisdagen så har Sten lovat att
servera semlor och kaffe. Pris ännu okänt.
Förboka din närvaro senast den 6e feb till
Sten, 070 23 90 211
För frågor om mötets syfte,
kontakta Rikard på 0768 56 46 94

Bild tagen på 50-talet. Hämtad från Facebooksidan
”Vinöns anslagstavla”/Stefan Karlsson

Men i stora drag handlar det om bättre möjligheter
för sjuktransporter, hantering av fisk och varor,
sjötaxi, parkering av bilar, hämta/lämna barn etc.
/Rikard Widlund

Öppna landskap
Möte
torsdagen den 11 februari Kl:
18,00 i skolan
Så var det dags igen! Vi fortsätter samtala om Vinöns marker och idéer kring
hur vi kan arbeta för ett levande kulturlandskap. Sten Karlsson tar med
kartan över Vinön och dess fastighetsbeteckningar.

Välkomna!
Catrine Neiler & Sten Karlsson – öppna landskap, VKHF

Sjukvårdsövning via SSRS, den 5 mars, kl 10.00 – 16.00
Välkomna på en heldag med övning på DHLR, akutsjukvård samt hantering av bårar (bl.a.
öbolansen). Anders Löfsäter håller i övningsdagen. Vi kommer att vara på Värdshuset.
Fika och lunch kommer att finnas och anmälan ska göras till Rita Tammerman på telefon
0707 72 11 00, senast den 2 mars.

FOTVÅRD
Inga-Lill Sevefjord kommer till Vinön måndag 1 februari.
Tidsbeställning: 070-557 48 03

MASSAGE
Elizabeth Behr, zon- och massageterapeut
kommer till Vinön 17 februari.
Tidsbokning: 070-399 58 08
Telefontid kl 08.00 – 09.00

Köpes
Barnsäng om minst 120 cm
Kontakta Mårten Wallberg
På tel: 0733-747714 eller
marten.wallberg@naturskyddsforeningen.se

Spis bortskänkes
Fabrikat: Cylinda
3 fas
70 cm bred
Glashäll
Varmluftsugn
1 platta krånglar ibland
Ring UllaLena Tel. 019-44 81 01
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

VINÖNS VINTERUTFLYKT 2016
LÖRDAG 13/2
Mycket beroende av hur is och snötillgång ser ut på årets 6:e vecka har vi likt tidigare år
förlagt vinterutflyktens start till Ångbåtsbryggan. Vi samlas där kl 12.00.
Om väder och isförhållanden är bra så drar vi oss västerut till Vågholmen, där vi tävlar i årets
upplaga av vinter VM.
Ta med något handverktyg för att rensa lite sly på Ångbåtsbryggan. En alltid lika trevlig syssla
medan vi inväntar deltagarna för dagens övningar.
De olika tävlingsgrenarna är i åt tänkt att vara:




Vinö curling.
Vinön open på spark. (alla som har fungerande sådana redskap tar med dem)
Vinörännet på skidor. ( för deltagare födda 2003 och senare)

För att vi ej skall bli för utsvultna av all denna
aktivitet kommer vi att försöka grädda
KOLBULLAR med FLÄSK över öppen eld. Det enda
ni då måste medföra är något att äta med och på.
Om denna kulinariska läckerhet inte faller er på
gommen så är det naturligtvis fritt fram att grilla
vad man vill på eldarna.
För att veta hur stor smet jag skall bland till
KOLBULLAR är det bra om ni anmäler det till mej
senast 9/2. Peter 070-5146404. 019-448046.
Peter.kumlin@vinon.se
Hjärtligt välkomna till en härlig vinterdag önskar
VKHF

Boka in i almanackan
Påskbuffé lördagen den 19 mars mer info i nästa Ö-Blad

Månadens boktips

Projekt Rosie av Graeme Simsion
Don Tillman är 39 år gammal och ska gifta sig. Han vet bara inte med vem än. Han ser
bra ut men har aldrig riktigt passat in i några sociala sammanhang och har svårt att få
kontakt med kvinnor. Men som den strukturerade forskare Don är utformar han Projekt
fru – ett mycket grundligt frågeformulär – som ska hjälpa honom att hitta den perfekta
partnern. Hon får absolut inte röka, dricka, ogilla kött, komma försent eller rubba hans
inrutade liv.
Rosie Jarman gör allt detta. Hon är även spontan, smart och snygg, jobbar som
bartender och vänder upp och ner på hela Dons tillvaro. Eftersom han är professor i
genetik kan han hjälpa henne i sökandet efter hennes biologiska pappa. Och ju mer Don
engagerar sig i Rosies jakt, desto mer börjar han släppa på sina strikta rutiner. Hon drar
ut honom ur hans trygga men trista tillvaro och han börjar förstå att man inte kan hitta
kärleken med hjälp av vetenskapliga tester.
Projekt Rosie är en charmig romantisk komedi, en annorlunda och tänkvärd feel goodroman som visar att alla kan möta kärleken, hur udda man än är.
”En av de knäppaste och mest bedårande romaner jag läst. Den liknar ingenting annat och är skriven med
spänst och bra tajming. Jag älskade Projekt Rosie. Den bjuder på underhållande läsning från början till slut, är
eftertänksam och rolig, väldigt annorlunda och ytterst charmig. En briljant debutroman från en mogen och
skicklig författare.” New Zealand Herald on Sunday.

Britt-Marie var här

av Fredrik Backman

En roman om förälskelse, andra chanser och att sparka på det som rullar.
Britt-Marie, 63, är faktiskt inte passivt aggressiv. Det är bara det att smuts,
repor och felaktigt organiserade besticklådor får henne att skrika på insidan.
Hon har just lämnat ett 40-årigt äktenskap och liv som hemmafru, och det
enda arbete hon kan få finns i Borg, ett finanskrisdrabbat samhälle vid en
väg där allt är nedlagt utom den ölstinkande pizzerian. Britt-Marie avskyr
fotboll, Borg har inget annat än fotbollen kvar. Det är sannerligen inte en
början på en underbar vänskap.
Men när byns ungdomslag behöver en tränare så desperat att de till slut är redo att ge
jobbet till vem som helst, då bryr de sig inte om petitesser som att hon absolut inte vill
ha det. När Britt-Marie dessutom blir utbjuden på dejt av en polis och bryter handen i ett
solarium finns det ingen återvändo.
Britt-Marie var här, av författaren till En man som heter Ove och Min mormor hälsar och
säger förlåt är en kärlekshistoria och en kärleksförklaring. Om en kvinna som väntat ett
helt liv på att hennes ska börja, och om samhällen vid vägar där fotboll och pizzerior är
det sista som överger människorna.
En man som heter Ove och Min mormor hälsar och säger förlåt finns också på biblioteket.

Morsning och goodbye

av Magnus Härenstam, Petter Karlsson

”Morsing & Goodbye” är ett av Magnus Härenstams många citerade uttryck, hämtat från
sketchen ”Backhopparen”. Men det är även en summering av ett liv som
inte liknar något annat.
Nu berättar Magnus Härenstam, en av våra mest folkkära underhållare,
allt om sin karriär, men också om den kärlekslösa uppväxten, om den
utomäktenskapliga dottern, om hustrun som dog och om sin egen
cancersjukdom. Läs om hur han fick kungen att arrangera hans 30årskalas, bodde granne med Michael Jackson och blev Sveriges förste
ståuppare. Samt allt om Magnus okända karriär som racerförare,
nattklubbskung, orkesterdirigent och knarksmugglare.
Morsing & Goodbye är självbiografin som visar en annan person bakom clownmasken –
en känslig, klarsynt och sanningssökande människa. I boken finns också det sista mötet
med Magnus mångårige vapendragare Brasse Brännström dokumenterat. Ett möte som
ägde rum kort innan Brasse gick bort i augusti 2014.
Biblioteket/Christina Johnsson

MMåånnaaddeennss bbäässttaa ttiippss!!


Har duschslangens munstycke kalkat igen? Blanda
vatten och vinsyra i en bunke och låt munstycket
ligga och dra sig en stund – vips strilar vattnet
igen!



Stick ner lagerblad direkt i krukväxtjorden så slipper
du irriterande blomflugor.



Svårt att hålla reda på kvitton? Fota kvittot med
moblien direkt vid köpet och lägg bilderna i en
”kvittomapp” på datorn. Guld värt vid
reklamationer!

Skicka gärna in egna förslag till Ö-bladet!

Varmt tack Johan Nilsson m.fl. för att ni har MSC-licensen
i hamn för Hjälmarfiskarna t o m november 2017!
Det är värt att fira! Återkommer med inbjudan!
Mvh Birgitta Åberg Andersson

KONFERENSER I NYGAMMAL SKOLMILJÖ

Vi ordnar dagkonferenser för mindre
grupper upp till 25 personer, även fika och
mat på möten och privata tillställningar
som födelsedagsfester, dop mm.
Bokning och förfrågningar på
tel 019 - 44 80 57
Yvonne Karlsson 073 - 928 04 05
Veronika Persson 070 - 743 82 45
Hemsida: www.vinokonferenser.se
E-post: info@vinokonferenser.se

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

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17
Fika till
självkostnadspris

KOSTNADER

Välkomna
hälsar Yvonne!

Föreningsmedlem

Övriga

Dygnshyra

250:-

500.-

Veckohyra

1.000:-

2.000:-

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan beställas alla
dagar.

Antal pers
8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

Pris kaffetårta
175:205:235:280:-

Pris smörgåstårta
250:310:365:450:-

Ring Sten: 070-239 02 11, 019-44 80 15

FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS
hos Peter och Carina
Tel: 019-44 80 33

TBE och vaccination
TBE är en fästingburen hjärninflammation. Vi har kunnat läsa en del i NA om detta
eftersom den nu har kommit till länet. Förutom hög feber kan sjukdomen yttra sig i bland
annat förvirring och förlamning. Det sistnämnda kan leda till andningssvårigheter, och i
svåra fall kan det bli aktuellt med respiratorvård. Sjukdomen har alltså ingen egentlig bot
utan det enda sättet att skydda sig är att ta förebyggande vaccin och försöka undvika att
bli fästingbiten.
Tidigare har Stockholms skärgård varit det mest kända riskområdet men nu är den här och
därför har vi ändrat våra rekommendationer säger Hans Fredlund, smittskyddsläkare i
Örebro län. Det går inte att peka ut någon speciell fästingskog i länet, utan de som blivit
sjuka har smittats i alla väderstreck.
Den som är över 60 år ska ta tre sprutor första året, övriga ska ta två. Ytterligare doser
behövs sedan år två samt år fem.
TBE-vaccination kommer att ges på Odensbackens Vårdcentral.
Anna-Karin Lilja, verksamhetschef på Odensbackens vårdcentral säger att man håller på
att utarbeta riktlinjer för vårdcentralerna och man kan ringa tidsbeställningen och boka tid
för vaccination om ett par veckor.
TBE-vaccination ges förstås också på vaccinationsmottagningen på Läkargruppen i
Örebro.
Hälsobussen får inte ge TBE-vaccination, detta för att kunna garantera patientsäkerheten.

Vad kan vi få hjälp med på Hälsobussen?
Hälsovård på väg heter det ju och det innebär:
-hälsosamtal och rådgivning i livsstilsfrågor, om du till exempel vill
gå ner i vikt eller ändra andra levnadsvanor.
-Mäta puls och blodtryck, vikt och längd.
-Ta stygn, enklare omläggningar, blodsockerkontroll.
Det man inte kan göra och som många undrar över är att ta
blodprover som ska till laboratoriet, till exempel blodprov för
Waranbehandling. Provet kommer för sent till laboratoriet på
eftermiddagen.
Christina och Elisabeth som körde hälsobussen den 26/1 2016
hälsar alla välkomna!
Text och bild Mariann Karlsson

Resultat av mobiltäckningskollen på Vinön
Nu finns mätningarna för mobiltäckningen på Vinön inlagda på
kartan www.tackningskollen.se. För att se de senaste resultaten scrollar du en bit ner på
webbsidan till "Detaljerade kartor" och klicka på "Välj kommun eller län" (se bilden).
Därefter klickar du på Örebro län och zoomar in Vinön. Du kan därefter välja bland flera
olika operatörer för att se hur mobiltäckningen är för samtal, sms och datatrafik. De gröna
prickarna på kartan är bra mottagning, gula prickar sämre och röda är sämst.
Det finns flera anledningar till att göra täckningskollen. Bland annat görs det för att se om
mobiloperatörerna verkligen håller vad de lovar när de redovisar den geografiska
mobiltäckningen. För oss på Vinön får vi med täckningskollen bevis för hur de verkliga
förhållandena ser ut och kan kanske gemensamt påverka mobiloperatörer. För det är bara vi,
”marknaden”, som kan skapa en opinion och på olika sätt försöka påverka mobiloperatörerna.
Gunilla Ohlsson

LUNCHSERVERING I SKOLAN
TORSDAGAR 12.30
4 februari Rårakor med fläsk
11 februari Makaronipudding
18 februari Rotmos med fläsklägg eller fläskkorv
25 februari Köttfärslimpa
Pris 75:- Bröd, smör, ost, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår i priset
Anmälan senast tisdag kl.11 för planering av inköp från Handla 24
Tfn. 019 44 81 01
Varmt välkomna önskar UllaLena

Vinöns Kultur-och Hembygdsförening

Om intresse finns kan UllaLena hjälpa till med beställning till
Kontakta henne dagtid på Vinöns skola tel 019 44 81 01

TJEJER OCH KILLAR – UNGA SOM GAMLA!

Fredagen den 4 mars kl 18.30
ordnar tjejgruppen

VINPROVNING
i Vinöns skola
Ta med dig två flaskor av ditt favoritvin eller en box per par/deltagare så att alla kan få
smaka av din favorit. Berätta gärna lite om vinet (typ av vin, varifrån det kommer, vad det
passar till osv). Vinet som inte går åt får du givetvis ta med dig hem. Tjejgruppen ordnar
sedan en enkel måltid + kaffe och kaka till självkostnadspris.
För att veta hur mycket mat vi ska laga vill vi att du anmäler dig senast
Christina Johnsson tel 44 80 11 eller 0703 547 654

23/2 till

MEDELHAVETS GRÖNSAKSSOPPA

Gör så här

4 port

Ansa och skär svampen i mindre bitar.

2 morötter

Skala och finhacka löken. Fräs lök och svamp

2 selleristjälkar

(obs! spara några svampar att garnera med

1 zucchini

till servering så ser det extra trevligt ut) i

1 lök

smör i en gryta. Rör i mjölet och häll i vinet,

2-4 vitlöksklyftor

låt det hela sjuda i 5 minuter. Tillsätt mjölk

5 tomater

och grönsaksbuljong. Koka soppan på svag

1 msk olja

värme

2 msk tomatpuré

grädden. Mixa soppan slät med en stavmixer

7 1/2 dl vatten

och blanda med den lösvispade grädden.

1 grönsaksbuljongtärning

Smaka av med salt och peppar. Garnera med

svartpeppar

lite stekta svampar.

1 burk (400 g) kidneybönor

Serveras gärna med ett gott bröd till.

finklippt basilika

Tips! Om man vill göra soppan lite matigare

Gör så här

kan man blanda i knaperstekt bacon eller

Tvätta morötterna, sellerin, zucchinin och

kycklingspett.

i

ca

10

minuter. Mixa/lösvispa

tomaterna. Skala och skiva morötterna,
skala och hacka löken i tärningar. Skiva

GRÖN ÄRTSOPPA

sellerin och vitlöksklyftorna. Dela zucchinin

4 port

på längden och ta bort kärnorna med en

1 pkt ärtor 500 g

sked. Skär i små bitar. Skär tomaterna.

1 hackad gul lök

Hetta upp oljan i en kastrull och tillsätt

3 msk olivolja

tomatpurén, löken, vitlöken och morötterna

1 l hönsbuljong

och bryn i några minuter till en lätt

3 dl grädde

gyllenbrun färg. Tillsätt sellerin, zucchinin

salt, vitpeppar

och vattnet. Koka i några minuter. Tillsätt

Gör så här

tomaten,

lite

Fräs löken i olivolja. Vänd runt ärtorna och

svartpeppar. Låt koka under lock i ca 10

tillsätt buljongen. Koka upp och mixa med en

minuter. Tillsätt slutligen bönorna. Värm upp

stavmixer, matberedare eller annat kreativt

och dekorera med basilika

tillvägagångssätt. Smaka av med något krm

grönsaksbuljongen

och

salt och några varv på vitpepparkvarnen.
GODASTE KANTARELLSOPPAN

Vispa

4 port

Nu kan man välja så här: mousserande vin

1 l kantareller, gula- eller trattkantareller.

passar bra att dricka till men också att ha

1 gul lök

en skvätt i soppan. Grädden rör man också i

3 msk smör

precis

2 msk vetemjöl

ringlas i en ring när soppan är i tallriken.

1 dl vitt vin

Tryffelolja

7 dl mjölk

droppar runt i tallriken för en sista tuoch.

1 1/3 grönsaksbuljongtärning

Enklast är att servera med en klick crème

2½ dl vispgrädde

fraiche.

salt, peppar

grädden

innan

serveringen,
kan

man

lätt.

några

droppa

skedar

tre,

fyra

ENKEL MINESTRONESOPPA - ALLAS

salt, peppar och vinäger. Häll upp i en skål

FAVORIT!

och rör ner yoghurten. Toppa med laxen.

4 port
1 liter vatten

SELLERISOPPA MED BACON OCH

olivolja

VITLÖKSBRÖD

1 tärning grönsaksbuljong

Krämig vardagssoppa med rotselleri och

3 msk tomatpuré

potatis som smakar härligt tillsammans med

1 burk tomatsoppa (eller tomatsås)

ett gott vitlöksbröd och knaperstekt bacon.

200 g pasta (ex. fusilli eller rotelle)

4 port

1 gul lök

600 g rotselleri

2 morötter

400 g potatis

1 purjolök

1 gul lök

1 palsternacka (liten)

13 dl vatten

1 kruka basilika (färsk)

2 msk konc grönsaksfond

2 klyftor vitlök

2 dl vispgrädde

Gör så här

Topping

Skölj, skala och finhacka grönsakerna och

140 g tärnat bacon

fräs i olivolja i en kastrull. Häll över en burk

persilja

tomatsoppa (eller färdig tomatsås), buljongtärningen och häll på vatten. Rör om och låt

VITLÖKSBRÖD (Ugn 225°)

puttra i ca 10 minuter. Koka under tiden

3 vitlöksklyftor

pastan och blanda sedan ner den i soppan.

1 baguette

Smaka

100 g smör

av

med

salt

och

peppar.

Strö

eventuellt över hackad persilja och servera

2 msk finhackade örter

gärna med bröd

Gör så här
Skala och tärna rotselleri och potatis. Skala

BROCCOLISOPPA MED RÖKT LAX

och finhacka löken. Placera selleri och

2 port

potatis i en rymlig kastrull. Tillsätt vatten,

1 dl skivad purjolök

lök samt fond. Låt soppan koka upp och

1 skivad palsternacka (100 g)

småkoka i ca 15 min. Rör några gånger under

2 tsk olivolja

tiden. Ta av och mixa soppan med en

5 dl grönsaksbuljong

stavmixer eller i en matberedare. Tillsätt

200 g broccolibuketter

vispgrädde och låt soppan få ett uppkok.

salt och svartpeppar

Smaka av med salt och peppar.

2 tsk vit balsamvinäger

Topping: Stek baconet gyllene, låt rinna av

2 msk matlagningsyoghurt

på hushållspapper. Toppa soppan med bacon,

100 g strimlad kallrökt lax

garnera med persilja.

Gör så här

Vitlöksbröd: Skala

Fräs purjolök och palsternacka mjuka i oljan.

klyftorna. Skiva baguetten. Blanda samman

Tillsätt buljong och broccolibuketter och

smör, vitlök och örter. Bred blandningen på

koka upp. Låt småkoka cirka 10 minuter tills

baguetteskivorna och gratinera mitt i ugnen

allt är mjukt. Mixa slätt och smaka av med

till gyllene färg.

och

finhacka

vitlöks-

ÄNGAMAT MED VÅRGRÖNT

Tillsätt räkorna och den vispade grädden (ev

4 port

ovispad grädde). Nu får inte soppan koka.

4 morötter

Klipp i rikligt med dill.

1/2 litet blomkålshuvud
1 knippe salladslök, ca 125 g

KYCKLINGSOPPA MED RISONI

5 dl vatten

4 port

2 tärningar grönsaksbuljong

2 kycklingfiléer, ca 250 g

5 dl mjölk

2 msk smör

2 msk vetemjöl

1½ msk vetemjöl

2 äggulor

2 msk tomatpuré

1/2 dl vispgrädde

pressad saft av en ½ lime

150 g sockerärter

1 krm chilipeppar

Gör så här

½ tsk salt

Skala och skiva morötterna. Skölj blomkålen

1 liter vatten

och dela den i mindre buketter. Skölj

3 msk koncentrerad kycklingfond

salladslöken och skär i bitar. Koka upp

1½ dl risoni

vatten, buljongtärningar och mjölk. Lägg i

1 dl mellangrädde

alla grönsaker utom sockerärterna. Låt dem

½ dl hackad bladpersilja

koka knappt mjuka ca 5 min. Red soppan med

Gör så här

mjöl utrört i lite vatten. Vispa ihop äggulor

Skär kycklingfilén i små bitar, bryn den i

och grädde i en skål. Rör ner grädden i

smöret i en gryta. Rör i mjöl och tomatpuré.

soppan och låt den bli varm, inte koka!

Tillsätt pressad lime, chilipeppar, vatten och

Tillsätt sockerärter. Servera gärna med

salt, fond och risoni. Låt soppan koka ca 10

ostmacka.

minuter. Tillsätt grädde och bladpersilja

FISKSOPPA

ÖRTSTICKS – goda till soppa

4 port

Ugn 225°

1 pkt torsk (400 gr)

1 tunnbrödsskiva

2 gula lökar

olivolja

6 dl vatten

2 krm örtsalt el flingsalt + torkad timjan

1 tärning fiskbuljong

Gör så här

1 burk krossade tomater

Skär tunnbrödet i 2 cm breda remsor, lägg

timjan

dem på bakpappersklädd plåt. Pensla

salt, peppar

remsorna med olja och strö på salt och lite

2 hg skalade räkor

torkad timjan. Grädda i ugn i 5 min eller tills

1 dl grädde

remsorna fått fin färg.

finklippt dill
Gör så här
Tina fiskblocket så mycket att det går att
skära i bitar. Fräs den hackade löken i en
gryta, tillsätt tomater, kryddor, vatten och
buljongtärning. Låt småkoka ca 15 min. Lägg i
fiskbitarna och låt allt sjuda ca 10 min.

Soppor värmer vilket är en fördel om man
känner sig lite frusen i vinterkylan. De ger också
bra mättnad eftersom vätskan ger volym.
Dessutom är de billiga och enkla att tillaga.
Smaklig måltid och njut av soppan önskar
Christina J





vecka 5

vecka 6

Februari 2015

1

måndag

2

tisdag

18.00 Brandövning

3

onsdag

19.00 Tjejträff – Alla är hjärtligt välkomna!

4

torsdag

12.30 Lunchservering i skolan OBS! Anmälan

5

fredag

6

lördag

7

söndag

16-17 Biblioteket öppet - fika

8

måndag

19.00 VKHF styrelsemöte

9

tisdag

10 onsdag
11 torsdag

Fotvård med Ingalill Sevefjord - tidsbokning

Sophämtning
Beställ mat!

Kurs Upptakt på årets kurs i utomhuspedagogik lördag-söndag

18.30 Möte angående Hamn och kommunikation
i skolan
14.30 Öppet hus i Missionshuset, Svenska kyrkan
19.00 Tjejträff - Alla är hjärtligt välkomna!
12.30 Lunchservering i skolan OBS! Anmälan
18.00 ”Öppna landskap” möte i skolan

Fettisdagen
Beställ mat!

12 fredag

vecka 7

13 lördag

12.00 Vinterutflykt se annons
14.30 Cirkeln Vinön förr

14 söndag

16-17 Biblioteket öppet – fika

15 måndag

Alla hjärtans dag
Sophämtning

16 tisdag

Beställ mat!

17 onsdag

Zonterapi och massage Elisabeth Behr-tidsbeställning
19.00 Tjejträff - Alla är hjärtligt välkomna!

18 torsdag

12.30 Lunchservering i skolan OBS! Anmälan

19 fredag
20 lördag
21 söndag
vecka 8
SPORTLOV

16-17 Biblioteket öppet – fika

22 måndag
23 tisdag

Hälsovård på väg – tidsbeställning

24 onsdag

19.00 Tjejträff - Alla är hjärtligt välkomna!

25 torsdag

12.30 Lunchservering i skolan OBS! Anmälan
18.00 Redaktionsmöte Ö-Bladet

Beställ mat!

26 fredag

vecka 9
mars

27 lördag

14.30 Cirkeln Vinön förr

28 söndag

15.15 Gudstjänst - kaffe
16-17 Biblioteket öppet - fika
skottdagen
Sophämtning

29 måndag
1

tisdag

2

onsdag

3

torsdag

18.00 Brandövning

Beställ mat!

12.30 Lunchservering i skolan OBS! Anmälan

Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet

