Några ord från redaktionen...
Tänk att det blev vinter ändå, alldeles lagom till jul!
Jag som firade jul en bit norrut fick en fantastisk jul,
med nyfallen snö som låg tjockt på grenar och täckte
ljusgirlangerna på ett sätt som nästan var överdrivet
vackert.
Här i mellandagarna var jag ute och gick, och man tror
knappt att det kan vara så tyst på ön. Folk som säger
det har inte lyssnat på träden och sjön och fåglar och
bilar och båtar. Men nu var det knäpptyst, förutom en
hackspett som hackade i ett träd. Någonstans långt
borta hördes en hund, jag tror det kom över sjön.
I det här numret kan man läsa om en riktigt fin
julklapp till föreningen – Tack än en gång alla
inblandade för raska insatser.
Som man ser på bilderna ser isarna fina ut‐ men glöm
inte dubbar, ispik, sällskap osv när ni är ute!
På facebook har en gammal kär favorit varit uppe till diskussion‐ alla som säger att det måste
vara härligt att bo på Vinön på sommaren. Vi som bor här hittar förhoppningsvis glädjeämnen
hela året. Själv ser jag fram emot färjeturerna till jobbet i soluppgången i februari/mars (man
får byta arbetstider lite så det passar), när den uppgående solen lyser genom isklumparna
som ligger på iskanten längs rännan. Det är det vackraste jag vet, väl värt en tur även om man
inte jobbar.
/Åsa Ödman, redaktör för januarinumret
Fotografer: Carin Fremling, Peter Kumlin, Eva Widlund och Åsa Ödman.
Framsidan: Ninni och Axel leker på isen, foto: Åsa Ödman
Bidrag till Ö‐bladet skickas till o‐bladet@vinon.se eller lämnas i Ö‐bladets blåa postlåda vid dörren till skolan.
Datum som gäller: 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 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 2015 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

En oväntad Julklapp till Vinöns Kultur-och hembygdsförening
Tur att vi har medlemmar som har öron på skaft när det gäller föreningens väl och ve!
Tomas och Catrine deltog i ett möte med representanter för Örebro kommun, där det under
diskussionen nämndes att även icke kommunalt ägda fastigheter kan söka bidrag till underhåll
av kulturellt intressanta byggnader. Öronen spetsades på våra deltagare och Tomas undrade
om det var slut på anslagen för 2014. Ja, i stort sett, men. Men vad då? Jo det är väldigt
bråttom om ni skall kunna få tillgång till de pengar som ännu ej är utdelade för byggnadsunderhåll. Nu var goda råd dyra. Vad söker vi bidrag för och hur?
Taket på skolan har under många år varit föremål för diskussioner om en stor kommande
utgiftspost för föreningen.
Renoveringen av taket har varit uppe på flera årsmöten och var gång har kostnaden känts allt
för stor. Under dessa år har inte taket fått förfalla utan hela tiden underhållits med byten av
trasiga pannor och underhåll av rännor och rör. Trots detta är det nu hög tid att göra en riktig
renovering.
Catrine tar fram alla uppgifter och formulär för ansökan och ordföranden skall skriva under.
Skriva under, men var är han? Jo på resande fot och är ej tillbaka på ön på närmaste veckan.
Ännu mindre tid när han åter landat på ön. Under tiden har Solveig samlat alla de uppgifter
och dokument som behövs. Ansökan lämnas in och lagom till jul kommer det positiva
beskedet från Kultur- och fritidsförvaltningen, Örebro kommun:
Ni har tilldelats 295 000:- för renovering av tak på Vinöns gamla skola.
Tack alla inblandade medlemmar i VKHF, samt Kultur- och fritidsförvaltningen.
Peter Kumlin

Tjejträffarna börjar igen
Onsdag 14 januari kl 19
Ta gärna med handarbete och många goda idéer för vi planerar vårens
program vid första träffen!

Alla både gamla och nya hälsas välkomna!

Den mobila hälsomottagningen
kommer till Vinöns skola tisdag 3 februari.

Tidsbeställning måndag-fredag kl. 8 – 16
Tel 019-602 30 21
Kostnad för besöket är 80 kr vilket faktureras.
Frikort gäller.

___________________________________________________________________

MÖTE OM FÄRJA OCH BUSS

3 januari klockan 15
träffas vi i skolan och pratar om buss- och färjetider.
Vi har fått lite medskick, några frågor som Länstrafiken
och Trafikverket vill ha lite synpunkter på. Om ett par
veckor träffar jag dem igen på ett möte i Hampetorp,
och därför tar vi ett möte nu i början på månaden.

Åsa Ödman

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.

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
Hyra släpkärra direkt på ön,
praktiskt och bra

Bokning och förfrågningar:
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

-----------------------------------------------------

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17
Fika till
självkostnadspris

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.
Kostnader:
Dygnshyra:
Föreningsmedlem 250:‐ Övriga 500:‐
Veckohyra:
Föreningsmedlem 1000:‐ Övriga 2000:

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra
kärra på fastlandet, så är du välkommen att
ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare

Välkomna
hälsar Yvonne!

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

Studiecirkeln ”Vinön förr” fortsätter
lördag 24 januari kl 14.00
i Vinöns skola.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Året på Vinön

INBJUDAN TILL
VINÖNS VINTERUTFLYKT 2015
LÖRDAG 24/1
Mycket beroende av hur is och snötillgång ser ut på årets 4:e vecka har vi i år förlagt
vinterutflyktens start till Ångbåtsbryggan. Vi samlas där kl 11.00.
Tag med något handverktyg för att rensa lite sly på bryggan. En alltid lika trevlig syssla
medan vi inväntar deltagarna för dagens övningar.
Sedvanliga vinterlekar ingår i årets VM tävlingar. ( Vinö Mästerskapet).
Därför kan det vara bra att medföra:
Spark. (Alla som har fungerande sådana redskap tar med dem)
Skidor alt Skridskor.
Blyertspenna.
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 i smaken, 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 20/1. Peter 070‐514 64 04 019‐448046 peter.kumlin@vinon.se
Hjärtligt välkomna till en härlig vinterdag önskar
VKHF

FOTVÅRD
Inga-Lill Sevefjord kommer till Vinön
torsdag 22 januari.
Tidsbeställning
Tel: 070-557 48 03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MASSAGE
Elisabeth Behr
zon- och massageterapeut
kommer till Vinön onsdag 28 januari.
Tidsbokning
Tel 070-399 58 08
telefontid: 8.00 – 9.00

FÄRSKA
VINÖÄGG
hos
Peter och Carina
Tel 019–44 80 33

------------------------------------------------------------------------------------------------Kaffetårtor och smörgåstårtor kan beställas alla dagar hos

Pris:
8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

kaffetårta
160:190:220:265:-

smörgåstårta
250:300:350:420:-

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

TOMAT- OCH BÖNSOPPA MED APELSIN
4 port
2 msk olivolja, extra mild
1 liten rödlök i klyftor
1 liten chilipeppar (med eller utan kärnor och
lameller) eller 2 tsk sambal oelek
40 g ingefära färskriven
500 g passerade tomater
3 dl apelsinjuice
1 tsk rivet apelsinskal
2 burkar cannellinibönor
10–15 små majskolvar, kokta
½ tsk salt och några varv på pepparkvarnen
Gör så här
Värm olivolja i en tjockbottnad kastrull. Fräs
lök, chili och ingefära. Häll på passerade
tomater, apelsinjuice och -skal och bönor.
Värm i några minuter och tillsätt
majskolvarna mot slutet. Smaka av med salt
och peppar.
Tips! Byt ut majskolvarna mot lite kokta
pastastjärnor.
Obs! Soppan bli betydligt starkare om du
har med chilikärnor och -lameller.
TOMATSOPPA MED KNAPERSTEKT
HALLOUMI
Tomatsoppan blir lite matigare, och väldigt
god med stekt halloumi som topping.
4 port
1 gul lök
1 vitlöksklyfta
2 msk tomatpuré
1 burk finkrossade tomater (400 g)
5 dl vatten
1 tsk strösocker
1 msk balsamvinäger
2 msk finhackad färsk timjan
1 pkt halloumiost (à 250 g )
olivolja
salt, nymald svartpeppar
Gör så här
Skala och finhacka lök och vitlök. Fräs
tillsammans med tomatpuré i olivolja i en
stor kastrull eller gryta. Tillsätt krossad
tomat, vatten, socker, balsamvinäger och
timjan. Krydda med salt och svartpeppar.
Låt soppan småkoka under lock i 15 minuter.
Skär halloumin i tärningar och stek

gyllenbruna i olivolja. Toppa soppan med
halloumi vid servering.
OSTGRATINERAD PALSTERNACKSSOPPA
MED VALNÖTTER
Franskinspirerad soppa med härligt mustig
smak och gott täcke av bröd och ost.
4 port
400 g palsternackor
2 gula lökar
2 msk smör-&rapsolja
1 dl röda linser
8 dl grönsaksbuljong
½ tsk salt
1½ dl torrt vitt vin
1 tsk sambal oelek
1 dl crème fraiche
12 skivor rostad baguette
3 dl cheddarost, riven
1 dl valnötter
Gör så här
Skala och skiva palsternacka och lök. Fräs
löken i smör-&rapsolja i en kastrull. Tillsätt
palsternacka, linser, buljong, salt och vin.
Koka under lock ca 10 min. Tillsätt sambal
oelek och crème fraiche. Sätt ugnen på grill
250°. Häll soppan i 4 portionsskålar som tål
ugnsvärme. Lägg 3 skivor bröd i varje skål.
Strö över ost och valnötter. Gratinera i övre
delen av ugnen 5–7 min tills osten har fått
fin färg.
MOROTSSOPPA MED APELSIN
4 port
400 g morötter
½ färsk chili
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
2 msk smör-&rapsolja
6 dl vatten
1 grönsaksbuljongtärning
2 msk ekologisk apelsinjuice, koncentrerad
rivet skal och saft av 1 apelsin
1 tsk vitvinsvinäger
salt
olivolja
2 dl crème fraiche
Gör så här
Skala och riv morötterna grovt. Kärna ur och
strimla chilifrukten. Skala och skiva lök och

vitlök. Fräs det i smör-&rapsolja i en
kastrull. Tillsätt vatten, buljongtärning,
apelsinjuice, apelsin och vinäger. Låt koka ca
10 min. Mixa soppan slät och smaka av med
salt. Servera soppan med nybakat bröd och
en klick crème fraiche. Ringla ev över lite
olivolja.
GRÖNKÅLSPAJ MED JULSKINKA
4 port
Ugn 200°
Pajdeg
2 dl vetemjöl
½ dl grahamsmjöl
125 g kesella, lätt
50 g margarin
2 msk vatten
1 krm salt
Fyllning
1 gul lök i skivor
250 g skuren färsk grönkål
200 g strimlad julskinka eller annan kokt
skinka
3 dl riven lagrad ost
4 ägg
1½ dl matlagningsgrädde
2½ dl mjölk
grovmalen svartpeppar
Gör så här
Blanda ihop pajdegen, tryck ut i pajform och
ställ i kyl ca 30 min. Förgrädda pajskalet i 10
minuter. Fräs löken i smör och olja. Lägg i
grönkålen och låt den smälta ner och fräsa
med, tillsätt ev mer olja. Krydda med lite
salt och svartpeppar. När pajskalet är
förgräddat lägg i lite av den rivna osten i
botten, därefter fräset med grönkål och lök,
skinkan och resten av osten. Krydda med lite
grovmalen svartpeppar. Vispa ihop ägg, mjölk
och grädde och häll över. Grädda i ugnens
mitt i ca 30 minuter tills pajen får en
gyllenbrun yta. Servera med blandad sallad
med ex. salladsblad av någon sort, skuret
äpple, paprika röd lök och granatäpplekärnor.
Dressing med dijonsenap, vinäger och olja.
SKINKJANSSONS
4 port
Ugn 200°
500 g finstrimlad kokt skinka, gärna
julskinka
10 stora mjöliga potatisar

1 gul lök
2 ägg
4 dl grädde, el hälften grädde och
hälften mjölk
1½ tsk örtsalt
50 g smör
lite ströbröd
Gör så här
Finhacka löken och stek den glansig och mjuk
i lite smör. Tändsticksstrimla skinka och
potatis. Lägg skinkan i botten av formen.
Fördela löken över och sist potatisen. Vispa
ihop grädde, ägg och örtsalt och häll över.
Strö ströbröd över och lägg smöret i klickar
ovanpå. Grädda ca 45 minuter mitt i ugnen.
Prova att potatisen är mjuk, annars några
minuter till.
FLAMLÄNDSK OST- OCH
SKINKGRATÄNG
Här kan man använda rester av julskinka! En
god och festlig smårätt. Kan göras i pajskal
också, men detta är klar enklare!
4 port
Ugn 225°
4 skivor formbröd eller så det täcker botten
på formen
250 g smakrik ost
200 g julskinka eller annan kokt skinka
Äggstanning
2½ dl standardmjölk eller mager grädde
3 stora ägg
½ tsk salt, knappt
lite vitpeppar
1 tsk paprikapulver
2 msk senap, gärna grovmalen
Gör så här
Skär bort kanterna från brödet och lägg i en
smord ugnsfast form. Skär ost och skinka i
små tärningar och lägg på brödet. Lägg osten
överst. Blanda ihop äggstanningen och häll
den över. Peta till osten och skinkan så det
fördelar sig någorlunda jämnt i formen.
Grädda tills äggstanningen är fast, ca 30
minuter. Om ytan blir för mörk, lägg en bit
folie löst över på slutet.
Servera en grönsallad.

Januarimat – ja det måste nog bli recept på några
värmande soppor. Dessutom finns kanske några
rester av julskinkan kvar som man inte riktigt vet
vad man ska göra med. Ett par tips kommer här.
God fortsättning på det nya året och smaklig måltid
önskar
Christina J
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januari 2015
vecka 1

vecka 2

Nyårsdagen

1

torsdag

2

fredag

3

lördag

15.00 Möte i skolan om buss- och färjetrafik

4

söndag

16-17 Biblioteket öppet - fika

5

måndag

6

tisdag

7

onsdag

8

torsdag

9

fredag

Trettondagsafton

18.00

Brandövning

Beställ mat!

Trettondag jul

10 lördag
11 söndag
vecka 3

16-17 Biblioteket öppet - fika

Tjugondedag jul

12 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

13 tisdag
14 onsdag

19.00

Tjejträffarna startar igen

15 torsdag
16 fredag
17 lördag
18 söndag
vecka 4

16-17 Biblioteket öppet - fika

19 måndag
Beställ mat!

20 tisdag
21 onsdag
22 torsdag

Fotvård med Ingalill Sevefjord - tidsbokning

23 fredag
24 lördag
25 söndag
vecka 5

26 måndag

11.00
14.00
10.00
16-17

Vinterutflykt med VKHF
Cirkeln Vinön förr
Gudstjänst med Mikael Schmidt - kaffe
Biblioteket öppet - fika

18.00

Redaktionsmöte

Beställ mat!

27 tisdag
28 onsdag

Sophämtning

Zonterapi och massage med Elisabeth Behr i skolan - tidsbokning
H M Konungens namnsdag

29 torsdag
30 fredag
februari

vecka 6

31 lördag

KURS Upptakt på årets kurs i utomhuspedagogik - i skolan

1

söndag

KURS utomhuspedagogik

2

måndag

3

tisdag

4

onsdag

Hälsobussen till Vinön – vid skolan
18.00 Brandövning

Beställ mat!

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

