Några ord från redaktionen …
Efter en varm och solig september har
hösten kommit med regn i oktober.
Dessutom har det varit ovanligt blåsigt,
vilket våra fiskare har fått erfara.
Som man kan se på bilden behövs det
mycket regn för att fylla på Hjälmaren och
dessutom en snörik vinter. Det har inte
varit frost ännu och en del grönsaker
finns fortfarande kvar.
När vi ställer om klockan sista helgen i oktober blir det mörkare på kvällarna och ännu
skönare att krypa inomhus och tända ljus.
I månadens Ö-blad kan man läsa om medlemsresan till Möja, intressant att se både likheter
och olikheter mellan öarna. Dessutom erbjuds lunchservering i skolan, temadag Hjälmaren
och i slutet av november julbord på värdshuset. Notera i din kalender och glöm inte bort att
anmäla dig. Bland annonserna kan man se att det är utförsäljning i Lilla skafferiet i skolan.
Kom ihåg att anmäla om du vill ha med julhälsning i nästa nummer!
Tack till Eva, Christina, Birgitta, Catrine, UllaLena och Sune för hjälpen med detta nummer av
Ö-bladet! Fotografierna i Ö-bladet är tagna av Catrine och Eva.
/Maj och Mariann på redaktionen

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 är: 15 varje månad för annonser, 25 varje månad för 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 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

LUNCHSERVERING I SKOLAN
TORSDAGAR 12.30
3 november

Fläskpannkaka

10 november

Kyckling

17 november

Kålpudding

24 november

Pastagratäng

Pris 80:- 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

TEMADAG HJÄLMAREN
Datum:
Tid:
Plats:

Söndag den 27 november
Kl. 12.30
Skolan

PROGRAM
Vi startar med att äta en göslunch!
Därefter föreläser fiskare Johan Nilsson ca kl. 14 om följande:
-

Miljöcertifierat gösfiske
Hjälmarens fågelskär
Övergödning av Hjälmaren – Hjälmarens framtid

Kaffe och kaka
Kostnad per person: 150:Anmälan senast: måndag den 14 november till Yvonne på tel 073 928 04 05
Begränsat antal, max 30 st

Varmt välkomna hälsar Yvonne och Birgitta via VKHF

HÖSTEN 2016
FINNS VI VID VINÖNS SKOLA
Tisdag 15 november
Influensavaccin finns
Boka tid på tel 019 – 602 30 21
måndag – fredag kl 9.30 – 15.30
Kostnad för besöket är 80 kronor
Frikort gäller

MASSAGE
Elisabeth Behr, zon- och massageterapeut
kommer till Vinön
16 november.
Tidsbokning
Tel 070-399 58 08
Telefontid: 08.00 – 09.00

UTFÖRSÄLJNING
I LILLA SKAFFERIET
Passa på att fynda!
Lilla skafferiet säljer ut till
halva priset!
Angående fotvård i skolan:
Ingalill kan inte komma till Vinön längre
och just nu har vi ingen annan lösning.
Hälsningar Yvonne

Julbord 2016
Den 26 november - 18 december är det julbord på VinönsVärdshus!
Lördagar: 13,00 – 16,00 & 18,30 – 23,00
Söndagar: 12,00 – 16,00.
Vi tar även emot beställningar av större grupper utöver dessa tillfällen
480 kronor / person

(0-5 år: gratis, 6-12 år: 205 kr)

Ring för bokning: Johan Wilhelmsson: 070-763 21 56 eller
Catrine Neiler: 073-940 00 61

God jul !
Önskar
Tomas & Catrine och

Johan & Veronika

med personal

Kransbindning i Monas garage
Onsdag 23 november
För att vi ska få plats blir det två tillfällen
kl 14.00 eller kl 18.00.
Om du inte har möjlighet att binda din egen krans så
kommer det att finnas på julmarknaden
Anmälan till Mona tel. 019 – 44 80 50
070 – 37 05 950
senast 16 november.

VKHF:s medlemsresa till Möja
22-23 oktober 2016
Tidig lördagsmorgon startade vi - ett gäng
förväntansfulla Vinöbor, resan till Möja. Först bilresa
till Sollenkroka på Djurö och sedan taxibåt till Möja.
Vädret var grått, blåsigt och regnigt men på båten
var det varmt och skönt.
Väl framme på Möja började vi med lunch på Wikströms fisk i Ramsmora, ett familjeföretag som serverar fisk efter säsong. Rune Wikström är den enda fiskaren på ön och
några träffade nog honom på Vinön när SIKO var här för några veckor sedan.
Därefter besökte vi Roland Svenssonmuséet
som invigdes 2014. Britt Fogelström som är
ordförande i turistföreningen guidade oss.
Roland Svensson är känd för sina skildringar
av Stockholms skärgård både i text och bild.
”Skärgårdsliv i gången tid” är värdefulla
dokument över skärgårdsbornas tillvaro för
inte så länge sedan.
Han var under många år verksam på Möja och i muséet finns hans målar- och skrivarhörna som flyttats dit från hans gamla ateljé på Tornö samt en glasad vägg med utsikt
mot den skärgård som låg Roland Svensson varmast om hjärtat.
Möja är 5,7 km lång och 3,7 km bred, har ca 250 fastboende och på sommaren ökar
folkmängden till det fyrdubbla plus alla dagturister. Bebyggelsen är till stor del
koncentrerad till flera byar på östra sidan av ön. Det finns en buss och ca 30 bilar på ön.
Bilbesiktningen kommer ut och utför besiktning på ön 1 gång/år.
Waxholmsbåten lägger till vid flera ångbåtsbryggor på Möja, bland annat i byn Berg.
Det är också en ny ångbåtsbrygga på gång fick vi höra, man kallar alla stora bryggor för
ångbåtsbryggor.

Britt Fogelström visade och berättade om
Roland Svenssons tavlor och liv i skärgården.

Från Roland Svenssonmuséet åkte vi buss till Berg, en by som
ligger lite längre söderut på östra sidan av Möja. Där finns skola
och förskola, idrottshall, dansbana, vandrarhem, Coop, turistboden, restaurang, kyrkan, räddningsstation, bensinmack och
brandstation.
På lördag eftermiddag var det studiebesök på Bergs VA (vatten
och avlopp). Henri Tengvall informerade om avsaltningsanläggning för dricksvatten och avloppsanläggning. Arbetet
påbörjades i augusti 2013 och under våren 2016 blev det klart och
nu är ett VA för 120 fastigheter klart och inkopplat.
Bergs VA fick utmärkelsen Årets skärgårdsföretag 2016 av Skärgårdsföretagarna.
Kjell Bjurman från Ramsmora var också på plats och
han informerade om mindre avloppsanläggningar
som installeras på andra delar av Möja.
Efter studiebesöket checkade vi in på vandrarhemmet i Berg. Det gamla posthuset som byggdes
om till vandrarhem har precis bytt ägare och anslöts
till Bergs VA för några veckor sedan. De nya
vandrahemsvärdarna ser fram emot att under
vintern renovera, ordna med duschutrymmen och
sätta sin prägel på vandrahemmet. På kvällen var
det middag på restaurang Pärlan som ligger på
promenadavstånd från vandrarhemmet.
Monica Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i
Värmdö kommun överlämnade en bok ”Värmdö Kulturhistoria i skärgårdsbygd” som
kommer att finnas i skolan här på Vinön för alla intresserade.
På söndagen fick vi information av möjaborna Sune Fogelström, som är ordförande i
Skärgårdarnas Riksförbund, SRF och Ulf Westerberg ordförande i SIKO, Stockholms
skärgårds kontaktorganisation. Sune berättade om bredbandsföreningen, hur man hade
planerat och fått med folk på tåget. Han jämförde med hur det gick till när elektriciteten
kom till Möja 1941.

Landningsplats för helikopter var ett öppet gräsområde
utan några speciella markeringar eller belysning.
Det är inte så enkelt att få ut varor som till exempel
byggmaterial. Ibland är det enklaste och billigaste
sättet att använda helikopter trots att det är dyrt.

På Möja finns många föreningar och
man upplever att det är lättare att
jobba med fler specifika föreningar
utifrån vad man är intresserad av än
att ha en ”överförening” som är tung
att driva. Man har till exempel
bredbandsförening, bryggförening,
idrottsförening, byförening,
hamnförening, turistförening samt
företagarförening. Man umgås
”föreningar emellan” och utbyter
erfarenheter.
Här inne i Kyrkviken ligger Möjas Brandstation. Sommartid
Framtidsfrågorna gäller först och
är det fullt av fritidsbåtar och den röda markeringen på
främst bostäder och skola. Därför
kajkanten visar att här ska det vara fritt från båtar när
har man också en bostadsförening
räddningsstyrkan på brandstationen ska kunna ta sig fram
som nu jobbar med att försöka få
och hämta räddningsutrustning i brandstationen.
tag på ”tomma” hus för att kunna
hyra ut till ”prova på boende” till
barnfamiljer som funderar på att flytta ut till en ö. Detta har ju naturligtvis betydelse för
skolans fortlevande. Skolan på ön har elever från förskola till och med årskurs 9, men i
6-9 går eleverna två dagar i veckan på Djurö skola. Dessutom har man fjärrundervisning mellan skolorna. Just nu är det 24 elever i skolan varav tre är förskolebarn.

Ulf berättade om ”Ö för Ö” ett projekt i länsstyrelsens regi. Alla större öar i Stockholms
skärgård ska besökas. Deltar gör boende, företagare och organisationer på ön;
tjänstemän från Länsstyrelsen; politiker och tjänstemän från Landstinget samt berörd
kommun. Se gärna vidare http://oforo.se/
Sjukvården på ön består av distriktssköterska en
dag i veckan och distriktsläkare en dag varannan
vecka under vinterhalvåret.
Vi gjorde ett besök i Möja kyrka precis lagom till
gudstjänsten, hann vara med en kort stund innan
vi fortsatte till brandstationen och
räddningsstationen. Sjöräddningen har haft 90
uppdrag under juli månad i år. En skogsbrand
utbröt nu i höst, det var lång väg att dra slang
genom skogen.
På söndagskvällen var det traditionell
älgsmålsbön i kyrkan för på måndagen efter vårt
besök började älgjakten. Det finns ca 30-40 älgar
på ön och dessutom vildsvin och rådjur.

Det finns inte så mycket mark att odla på i
nuläget. Tidigare hade man jordgubbsodling på
ön och arbetet med att bevara och återställa
det gamla odlingslandskapet pågår sedan
några år. På ön finns 200-300 får som öppnar
upp de gamla ängarna på nytt.
Innan det var dags att lämna Möja åt vi lunch
på vandrarhemmet. Vi tackar våra kockar Eva
och Britt som fixade frukost och lunch så bra.
Peter Kumlin lämnar Waxholmsbåten Värmdö.
Vinöborna gick av vid Sollenkroka brygga på Djurö,
men båten fortsatte in till Strömkajen i Stockholm.

På hemresan blev det Waxholmsbåt från Möja
till Sollenkroka. Det var mycket folk på båten,
bussen till Stockholm går från Sollenkroka och
det var nog många som tittat till sina fritidshus.
Sedan letade vi upp våra bilar och styrde mot
Hampetorp och Vinöfärjan, nöjda och belåtna
efter en mycket intressant och givande helg!
Text: Mariann Karlsson
Bild: Eva Widlund

TACK och adjö Möja för den här gången!

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

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17
Fika till
självkostnadspris

Välkomna
hälsar Yvonne!

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
KOSTNADER
Föreningsmedlem

Övriga

Dygnshyra

250:-

500.-

Veckohyra

1.000:-

2.000:-

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

Säljes:
Elektroniskt gåband ”Revolution Walk treadmill”
När det regnar så är det praktiskt att ta promenaden inomhus!
Kanske en julklapp till någon eller till dig själv?
Pris: 500:Mariann Karlsson tel 019 - 44 80 15 eller 070 - 17 15 138

Säljes:

4 dubbdäck
NOKIAN HAKKA 8
195/65 R15 7-8 mm
5 håls plåtfälg
Pris: 1000:Sten Karlsson tel 019 - 44 80 15 eller 070 – 239 02 11

Säljes:
Vagn 500:Sten Karlsson tel 019 - 44 80 15 eller 070 – 239 02 11

Säljes
Vinterdäck Semperit ICE grip 3 dubbat på fälg, 185/65/14
Pris: 1.000 kr
Maj Hedin 0739 810204

Vinön förr – bilder berättar
Vi publicerar gärna gamla Vinöbilder i Ö-bladet. Bilder berättar, se här hur det
såg ut vid färjeläget på Vinön, kan uppgiften 1961 stämma?
Har du gamla kort är vi intresserade. Det får gärna vara bilder med lite folk på.
Har du gamla foton sänd dem till Ö-bladet! Kan du själv skanna av och skicka som
e-post är vi tacksamma. Annars går det även att lämna in fotografier och vi
skannar av dem. Om möjligt vill vi veta när fotografiet är taget och vem som var
fotograf. Skicka in till redaktionen på o-bladet@vinon.se
Eva Widlund

Resterande program för höstterminens Tjejträffar onsdagar kl. 19.00
2 november

Handarbete

9 november

”Jos”-kväll

16 november

Spelkväll

23 november

Kransbindning se separat annons

30 november

Knäckebrödsbakning

7 december
14 december

Julpynta till julmarknaden
Julavslutning

Alla är hjärtligt välkomna!

Dags att planera för årets julmarknad
i Vinöns skola lördag 10 december.
Alla som vill delta i årets julmarknad ska anmäla sitt intresse
till UllaLena tel 019-448101.
Bordshyra: 50 kr.
Anmälan senast 1 vecka innan
I decembernumret återkommer vi med mer information om julmarknaden.

Vill du ha med en julhälsning i nästa nummer?
Skicka in den till redaktionen före den 15 november
E-post: o-bladet@vinon.se
eller som vanlig post: Ö-Bladet, Vinöns Skola, 715-93 Vinön
eller lägg i den blå brevlådan till höger om skoldörren på verandan.

BROCCOLISOPPA MED RÖKT LAX
2 port
1 dl skivad purjolök
1 skivad palsternacka (100 g)
2 tsk olivolja
5 dl grönsaksbuljong
200 g broccolibuketter
salt och svartpeppar
2 tsk vit balsamvinäger
2 msk matlagningsyoghurt
100 g strimlad kallrökt lax
Gör så här
Fräs purjolök och palsternacka mjuka i oljan.
Tillsätt buljong och broccolibuketter och
koka upp. Låt småkoka cirka 10 minuter tills
allt är mjukt. Mixa slätt och smaka av med
salt, peppar och vinäger. Häll upp i en skål
och rör ner yoghurten. Toppa med laxen.
SELLERI- & POTATISSOPPA
4 port
5-6 potatisar
1 bit (ca 200 g) rotselleri
½ purjolök
½ msk smör
8 dl grönsaksbuljong
1 dl grädde
salt, peppar
Gör så här
Skala potatis och rotselleri och skär den i
cm-stora bitar. Ansa och strimla purjolöken.
Fräs grönsakerna i smöret i en kastrull ett
par minuter. Tillsätt buljongen. Låt koka ca
10 min. Mixa soppan slät. Tillsätt grädde och
smaka av med salt och peppar. Låt koka upp.
Servera med ett gott bröd.
LYXIGA LAXSOPPAN
4 port
2 små fänkålsstånd
2 morötter
1 palsternacka
2 msk smör
8 dl vatten
2 tärningar fiskbuljong
4 tinade laxfilébitar
½ purjolök
salt och peppar
Tillbehör
en klick aioli, några kräftstjärtar och räkor
Gör så här

Skölj, ansa och skär fänkålen i skivor. Skala
och skiva morötter och palsternacka. Smält
smör i en tjockbottnad kastrull, fräs
grönsakerna utan att de tar färg.
Tillsätt vatten och buljongtärningar . Låt
soppan koka under omrörning ca 10 min.
Tärna laxfilébitar i jämnstora kuber. Skölj,
ansa
och
finstrimla purjolök.
Tillsätt
laxbitar och purjolök i soppan, låt sjuda ett
par min. Smaka av med salt och peppar.
Servera gärna med en klick aioli, några
kräftstjärtar och räkor.
UNGERSK KÖTTFÄRSSOPPA
4 port
1 purjolök
1 röd lök
2 potatisar
300 g köttfärs
1 msk olja
2-3 msk tomatpuré
1 tsk paprikapulver
svartpeppar
1 l vatten
2 tärningar köttbuljong
salt
Gör så här
Skölj, ansa och strimla purjolöken. Kärna ur
och strimla paprikan. Skala och råriv
potatisarna på rivjärnets grövsta sida. Bryn
färsen i oljan och smula den med hjälp av en
gaffel. Tillsätt lök, paprika och potatis. Låt
alltsammans fräsa några minuter. Smaksätt
med tomatpuré, paprikapulver och peppar.
Häll på buljong och låt soppan koka under
lock ca 15 min. Smaksätt med salt.
Servera med ett gott bröd.
FAMILJENS BÄSTA KYCKLINGSOPPA
MED PASTASKRUVAR OCH MAJS
4 port
2 kycklingfiléer
1 msk rapsolja
½ tsk curry
1 msk tomatpuré
salt
6 dl vatten
3 dl passerade tomater
2½ dl matlagningsgrädde
2 dl majskorn, frysta
2 hönsbuljongtärningar
peppar

2 dl pastaskruvar, fullkorn, gärna dinkel
Garnering: basilika
Gör så här
Skär kycklingfiléerna i bitar. Bryn i rapsolja.
Tillsätt curry, tomatpuré, salt och peppar.
Häll sedan på vatten, passerade tomater,
grädde och lägg i hönsbuljong och
pastaskruvar. Låt koka 15 minuter. Tillsätt
sedan majsen och låt koka några minuter till.
Garnera med basilika.
KYCKLINGSOPPA MED KOKOS OCH LIME
4 port
2 kycklingfiléer
8 champinjoner
1 squash
1 röd chilifrukt
2½ dl vatten
3 msk kycklingfond, gärna Thai
1½ tsk ingefära, färsk
½ tsk salt
1 burk kokosmjölk, 400 g
½ limefrukt
olja till stekning
Gör så här
Strimla kycklingfiléerna, skär svampen i
bitar, finhacka chilin och riv ingefäran. Fräs
allt i oljan. Skala squashen, skär i små
tärningar och lägg i kastrull. Tillsätt vatten,
ingefära, salt och fond. Låt koka under lock
ca 10 min. Mixa med handmixer till slät
konsistens. Slå på kokosmjölk och pressa i
lime. Tillsätt kyckling- och svampfräset. Låt
soppan koka upp. Smaka eventuellt av med
mer salt och fond. Servera med fint klippt
koriander på toppen.
SAVOYS ÄPPELFLAN
ca 8 port
Ugn 225º
1 paket fryst eller kyld smördeg, ca 425 g
1 dl färdig vaniljkräm (snabbkräm ca 1 port)
150 g mandelmassa
6 syrliga äpplen
1 dl korinter
2 dl madeira eller portvin
2 blad gelatin
Gör så här
Lägg de tinade smördegsplattorna lite
omlott till en fyrkant. Kavla ut dem till ca 2
mm tjocklek. (Eller rulla ut den kylda.) Lägg
degen på en smord plåt. Skär ut en rundel,
ca 30 cm i diameter. Nagga degen. Rulla ut

degresterna till en längd som räcker runt
rundelns kant. Kläm fast den längs kanten.
Blanda vaniljkräm och riven mandelmassa till
en
jämn
smet.
Bred
ut
den
på
smördegsrundeln. Skala och kärna ur äpplena
och skär dem i tunna skivor. Lägg dessa i ett
prydligt mönster ovanpå smeten. Sätt in
flantårtan i ugnen ca 15 min tills äpplena
mjuknat och fått lite färg samt kanterna
gräddats. Värm under tiden upp madeiran
och lös upp gelatinbladen i den. Tillsätt
korinterna och låt blandningen kallna. Slå
sedan blandningen över den kalla kakan och
ställ i kylen någon timme för att stelna.
Servera med lättvispad grädde gärna
smaksatt med lite punsch.
FRANSK ÄPPELKAKA
Clafoutis är en pannkaksliknande dessert
som kan göras med valfria frukter eller bär.
6 port
Ugn 175°
4 små äpplen
2 msk smör
2 msk kanel
1 msk socker
25 g smör
½ dl mandelmjöl
1 dl vetemjöl
1½ dl socker
4 ägg
2½ dl mjölk
salt
Till servering
lättvispad grädde
Gör så här
Smörj sex ugnssäkra portionsformar med
smör. Skär äpplena i bitar och stek i smör,
pudra över kanel och socker mot slutet.
Fördela äppelbitarna över botten i formarna.
Smält smöret. Blanda mjöl, mandelmjöl och
socker i en bunke. Tillsätt hälften av
mjölken och vispa till en slät smet. Vispa ned
resten av mjölken, äggen och det smälta
smöret. Häll smeten över äpplena och grädda
i mitten av ugnen ca 20 minuter. Ta ut och
låt svalna något. Servera med lättvispad
grädde eventuellt smaksatt med några
droppar calvados.
Några värmande soppor samt ett par äppeldesserter får bli november månads recept.
Smaklig måltid önskar Christina J
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Brandövning
Styrelsemöte VKHF
Öppet hus i missionshuset
Tjejträff

Beställ mat!

12.30 Lunchservering i skolan Anmälan

Alla Helgons dag

16 -17 Biblioteket öppet - biblioteksfika
Sophämtning
Beställ mat!

19.00 Tjejträff
12.30

Lunchservering i skolan Anmälan

11 fredag

vecka 46

12 lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”

13 söndag

16-17 Biblioteket öppet – biblioteksfika

Fars dag

14 måndag
15 tisdag
16 onsdag
17 torsdag

Mobila Hälsomottagningen - tidsbeställning
Zonterapi och massage Elisabeth Behr-tidsbeställning
19.00 Tjejträff
12.30 Lunchservering i skolan Anmälan

Beställ mat!

18 fredag
19 lördag
20 söndag
vecka 47

Kursavslutning utomhuspedagogik, lörd-sönd
10.00 Gudstjänst Mikael Schmidt – kaffe
19-17 Biblioteket öppet - biblioteksfika

21 måndag

Sophämtning

22 tisdag
23 onsdag
24 torsdag

Beställ mat!

19.00 Tjejträff - kransbindning
12.30 Lunchservering i skolan Anmälan
18.00 Redaktionsmöte

25 fredag
26 lördag
27 söndag
vecka 48

14.30 Cirkeln ”Vinön förr” höstavslutning
12.30 Temadag Hjälmaren i skolan- anmälan se annons
16-17 Biblioteket öppet - biblioteksfika

28 måndag
29 tisdag

December

1:a advent

Beställ mat!

30 onsdag

14.30
19.00

Öppet hus i Missionshuset
Tjejträff

1

torsdag

12.30 Lunchservering i skolan Anmälan

2

fredag

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!

