Några ord från redaktionen ...
Eftersom de sista bussarna just lämnar ön nu i början på
oktober känns det som sommaren har hållit i sig länge, eller
ska jag säga att för‐hösten har pågått sen i slutet på juli…
Ja, vi råder inte över vädret.
Nu i oktober har vi några gemensamma evenemang på gång,
nämligen en utvärdering av sommaren lördagen den 17
oktober kl. 17 och ett möte om vatten, avlopp och energi
lördagen den 24 oktober kl 10. De här träffarna är utöver de
vanliga aktiviteterna som tjejträffar, Vinön förr och bibliotek.
Sune har under många år delat ut Ö‐bladet i brevlådorna, helt
på eget initiativ och det är vi alla tacksamma för. Han kommer
nu med ett förslag att de som inte vill ha Ö‐bladet eller någon
annan post under vintern helt enkelt tejpar igen sin brevlåda.
Då vet han och andra som delar ut information att här är det
ingen som tömmer brevlådan. Det går ju alldeles utmärkt att få Ö‐bladet till sig på annan ort via e‐
post och via vanlig post. Om man vill ha en papperstidning varje månad lämnar man stora kuvert med
dubbla frimärken på och sin egen adress på, till skolan. Då skickas Ö‐bladet hem till dig på annan ort.
Vi som har gjort Ö‐bladet denna månad är Mariann (kalendariet) Maj (annonser), Christina (recept),
bidrag från Eva. Tryckare är UllaLena och Sune ser till att det kommer i våra brevlådor. Eva sätter ihop
allt till PDF och skickar ut det. Bilderna i månadens Ö‐blad är tagna av Eva Widlund och RoseMarie
Hellén
/Månadens redaktör RoseMarie Hellén
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 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

Nytt datum för
STORMÖTE
Lördag 17 oktober kl. 17.00 i skolan
Hur var sommaren på Vinön?
Välkommen på möte för utvärdering av händelser – stort som smått
alla kategorier av synpunkter och åsikter!
Samling i skolan för att under trevliga former prata om vad som varit bra och mindre
bra och vad som kan förbättras till kommande år.
Någon timme senare serveras soppa, bröd, måltidsdryck till självkostnadspris medan
diskussionerna fortsätter.
För att veta hur mycket soppa som ska kokas vill vi ha anmälan om deltagande till
UllaLena tel. 019 – 44 81 01 senast måndag 12 okt.
Hoppas så många som möjligt kan komma, deltids- och fastboende!
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Info om toaletterna vid
färjeläget i Hampetorp

Jag blir glad när jag går in på toaletten i
Hampetorps färjeläge.
Tack Maggan för att du städar så bra/ Catrine

Tyvärr kommer toaletterna vid
färjeläget i Hampetorp att stängas då
entreprenören inte får betalt vintertid
av Trafikverket, det har Maggan fått
besked om.
Du som har synpunkter om detta kan
ringa Trafikverket 0771 242424

Massage
Elisabeth Behr
zon- och massageterapeut
kommer till Vinön
14 oktober,
Tidsbokning Tel 070-399 58 08
telefontid 8.00 - 9.00

Vinöns
Bibliotek
Har öppet söndagar
16 – 17
Fika till självkostnadspris
Välkomna hälsar
Yvonne!

Kaffetårtor och smörgåstårtor kan
beställas alla dagar
Pris:
kaffetårta
8 pers
175:10 pers
205:12 pers
235:15 pers
280:-

hos Peter och Carina
Tel: 019 - 44 80 33

smörgåstårta
250:310:365:450:-

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

Energi och vatten-avlopp behöver vi alla…
Träff lördagen den 24/10 kl. 10 i Skolan

Vi har bjudit Lennart Andersson från Söderhamns skärgård för att berätta om energi och
avlopp. Lennart vet mycket om avloppslösningar och om energi och har under många år
hållit i gruppen Miljö och energi inom Skärgårdarnas Riksförbund. Det blir också en liten
rapport om hur det ser ut i nuläget i avloppsfrågan.
10-11 Avlopp: Nulägesrapport, alternativ och information om hur man har gjort på andra
ställen
11.00 Fika! Info om solenergi, biogas, hur det ser ut i nuläget och framtidsutsikter.

Välkomna önskar arbetsgruppen vatten och avlopp genom Rosie!
PS (Jag kan också tipsa om att Örebro kommun bjuder in till en solels-kväll
den 21/10 kl. 18.00-19.30 på Rådhuset. Man kommer att finnas i salen Kupolen
som ligger i anslutning till receptionen.) DS

Tack för en trevlig sommar
önskar RoseMarie med familj och personal!

Blombuketter och grönsaker på upphällning, finns lite kvar. Ljung för höstplantering finns.
ÖPPET:

söndag - torsdag
fredag em.
lördag fm.

Ring så kan du få dagsaktuell information eller framföra om du har speciella önskemål.
Tel 019-44 80 50, 070-370 59 50
Varmt välkomna!
Mona Blixt

Kaffe och kaka
Serveras i skolan den 22 oktober kl 12.30
Anmälan till UllaLena, tel 44 81 01
senast måndagen den 19 oktober
Pris: 75 kronor per person, överskottet går till Hembygdsföreningen

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening provar att sälja
Restaurangchansen i år.
Är du intresserad av ett häfte, så hör av dig till Solveig eller Åsa.
Häftet kostar 220:- och det ger rabatt på många restauranger och
butiker. Solveig har ett häfte man kan titta i om man undrar.

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:
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
Hyra 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.
Kostnader:
Dygnshyra:
Föreningsmedlem 250:- Övriga 500:Veckohyra:
Föreningsmedlem 1000:- Övriga 2000:
Ring Nils Svensson 019-44 80 28
Vinöns kultur- och hembygdsförening

Höstterminens program Tjejträffar onsdagar kl. 19.00
30 september
7 oktober
14 oktober
21 oktober
28 oktober
4 november
11 november
25 november
2 december
9 december

Spelkväll
Vi ”josar” – ta med frukt och grönsaker
”Må bra” kväll
Matlagning
Spelkväll
Bakning
Handarbete
Kransbindning
Knäckebrödsbakning
Julpynta samt avslutning

Alla är hjärtligt välkomna!

ROTFRUKTSGRATÄNG

Gör så här

Denna kanongoda rotfruktsgratäng innehåller

Skala och skiva rotfrukterna tunt och lägg

förutom

och

dem i en smord ugnssäker form, ca 20x30

jordärtskocka. Med hjälp av grädde och

cm. Blanda grädde, mjölk, honung, timjan, salt

mjölk får du en fin, krämig gratäng som

och

kommer

rotfrukterna. Ställ in i mitten av ugnen ca 50

potatis

bli

även

mycket

palsternacka

uppskattad

på

peppar. Häll

gräddblandningen

över

middagsbordet.

minuter, tills rotfrukterna är mjuka och

4-5 port

gratängen har fått fin färg.

Ugn 225°

3 dl mjölk

Servera gärna gratängen med ugnsstekta

3 dl vispgrädde

kycklingklubbor och en sallad.

2 vitlöksklyftor

Tips! Gör gärna rotfruktsgratängen i förväg

1 tsk salt

så hinner den sätta sig. Värm sedan på

1 krm peppar

gratängen vid servering.

500 g palsternackor
500 g jordärtskockor

GULBETS- OCH POTATISGRATÄNG

300 g potatis

Byt ut hälften av potatisen i din gratäng mot

Gör så här

gulbetor. Lyxa med smulad fetaost och en

Koka upp mjölk och grädde. Pressa i vitlök.

vällagrad ost på toppen. Tricket för att få

Tillsätt salt och peppar. Skala och skiva

gratängen så där perfekt krämig är att först

rotfrukterna tunt, 2-3 mm, och lägg ner dem

koka potatis och gulbetor i gräddmjölken.

i gräddmjölken. Sänk värmen och låt sjuda i

Snyggt solgul blir den också!

25-30 minuter tills grädden börjat tjockna

6 port

och rotfrukterna börjat mjukna. Rör om

1 kg potatis (fast sort)

försiktigt då och då så att det inte fastnar i

500 g gulbetor

bottnen

2 vitlöksklyftor

på

kastrullen.

Häll

över

i

en

Ugn 200°

ugnssäker form och gratinera i 10-15 minuter

½ liten purjolök (à ca 100 g)

eller tills gratängen fått fin färg. Ta ut och

3 dl vispgrädde

låt svalna i minst 10 minuter före servering.

3 dl mjölk (3 %)

Tips! Går utmärkt att göra 1 dag i förväg.

1 tsk salt
200 g fetaost

KRÄMIG ROTFRUKTSGRATÄNG

½ tsk torkad timjan

6 port

1 krm svartpeppar

Ugn 200°

700 g gulbetor

1 ½ dl riven lagrad ost (t ex

500 g morötter

västerbottensost)

400 g rotselleri

smör till formen

150 g palsternackor

Gör så här

5 dl vispgrädde

Skala potatis och gulbetor. Skär i tunna

2 dl mjölk

skivor, ta gärna hjälp av en matberedare.

3/4 dl flytande honung

Skala och finhacka vitlöken. Ansa och skär

4 repade timjankvistar (eller 1 tsk torkad

purjolöken i strimlor. Koka upp grädde, mjölk

timjan)

och salt i en rymlig kastrull. Lägg i potatis,

1 msk salt

gulbetor och vitlök. Koka på svag värme ca 10

3 krm svartpeppar

minuter. Rör försiktigt då och då. Blanda ner

smör till formen

purjolök, smulad fetaost och timjan. Krydda

med peppar. Häll blandningen i en smord,

1 palsternacka

ugnssäker form, ca 20 x 30 cm. Strö över

1 sötpotatis

osten. Ställ in gratängen i mitten av ugnen

1 tsk salt

tills den har fått fin färg och potatisen är

2 krm nymalen svartpeppar

mjuk, ca 20 minuter.

2 msk olivolja att ringla över rotfrukterna
300 g pasta (t ex spagetti)

PASTA MED ROSTADE ROTFRUKTER OCH

ca 20 oliver

OSTSÅS

1 paket halloumiost (à 200 g)

4 port

Ugn 200°

1 msk olivolja att steka halloumiosten i

valfri pasta till fyra portioner

Rucolapesto

1 liten rotselleri

1½ dl valnötter

1 sötpotatis eller bakpotatis

1 påse ruccola (à 65 g)

2 morötter

3 msk olivolja

2 palsternackor

finrivet skal av 1 citron

4 rödbetor

1 msk färskpressad citronjuice

smör

salt och peppar

2½ dl matlagningsgrädde

Gör så här

100 g valfri riven ost

Skala

salt och peppar

och sötpotatis i större bitar eller stavar.

Till servering

Lägg dem på en bakpappersklädd plåt. Krydda

färsk timjan och

med salt och peppar. Ringla över olivolja.

hyvlad parmesanost

Blanda runt. Ställ mitt i ugnen ca 25 minuter.

Gör så här

Rör om 1–2 gånger under tiden. Koka pasta,

Skala eller borsta rotfrukterna. Dela dem i

enligt anvisning på förpackningen.

mindre bitar och lägg i en ugnsfast form.

Skär halloumi i bitar. Stek dem runt om i

Klicka på lite smör och baka alltsammans i

olivolja i en het stekpanna. Häll av pastan i

20-30 minuter eller tills bitarna känns mjuka.

durkslag. Blanda med rucolapesto, rotfrukter

Koka upp grädden och drag den av värmen.

och ca 20 oliver. Toppa med halloumi.

Rör ned osten så den smälter. Krydda såsen

Rucolapesto

med salt och peppar. Koka pastan och låt den

Grovhacka valnötter och rucola. Blanda med

rinna av. Häll den varma avrunna pastan över

olivolja och finrivet skal av citron och

ostsåsen och blanda väl. Lägg upp i djupa

färskpressad citronjuice. Smaka av med salt

tallrikar och toppa med rotfrukter, timjan

och peppar.

och

skär

morötter,

palsternacka

och parmesanost. Lite extra flingsalt och
nymald svartpeppar är gott till pastan.

Hösten är här och med dem en massa
fina rotfrukter. Rotfrukter – förutom

PASTA MED HALLOUMI, ROTFRUKTER

potatis och morötter – är sådana som vi

OCH RUCCOLAPESTO

ofta glömmer bort. Denna gång har jag

Vegetarisk pasta med medelhavssmaker!

plockat fram recept med några ovanliga

Blanda morot, palsternacka och sötpotatis

rotfukter som sötpotatis och gulbetor.

med spännande pesto på rucola och valnötter.

Dessutom recept där palsternacka,

Toppa med stekt halloumi och oliver.

rödbetor, rotselleri och jordärtskockor

4 port

ingår.

2 morötter

Ugn 225°

Lycka till och smaklig måltid önskar
Christina J

LUFTPOST
En dag i augusti när Mona och Christer kom
ner till sin hamn hade det landat ett knippe
ballonger i ett träd. Det var vita och blå ballonger
med en massa kort med hälsningar på.
Olika lyckönskningar stod skrivna
på korten till Verena och Diederik!

Kalendern för 2016 finns till salu hos Hembygdsföreningen.
Skärgårdarnas Riksförbund har gett ut kalendrar med olika teman de senaste åren.
Denna gång är det skärgårdens unga som är i fokus, bilder från olika öar och från
olika skolor. Köp den hos UllaLena i skolan!
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vecka 40

vecka 41

vecka 42

vecka 43

vecka 44

nov

1

torsdag

2

fredag

3

lördag

4

söndag

5

måndag

6

tisdag

7

onsdag

8

torsdag

9

fredag

10

lördag

11

söndag

12

måndag

Kurshelg

13

tisdag

14

onsdag

Beställ mat!
Hälsovård på Väg, tidsbeställning
Zonterapi och massage Elisabeth Behr i skolan -tidsbokning
Tjejträff

15

torsdag

16

fredag

17

lördag

18

söndag

19

måndag

20

tisdag

21

onsdag

22

torsdag

23

fredag

24

lördag

25

söndag

26

måndag

27

tisdag

28

onsdag

29

torsdag

30

fredag

31

lördag

1

söndag

16 -17
16.00

Husbilsträff i helgen
Biblioteket öppet, biblioteksfika
Arbetsgruppen för vatten och avlopp möte i skolan
Sophämtning

18.00
14.30
19.00

Beställ mat!
Brandövning
Öppet hus i Missionshuset. Husförhör med Mikael Schmidt
Tjejträff

16 -17

Kurshelg Utomhuspedagogik lörd-månd
Biblioteket öppet, biblioteksfika
Kurshelg

19.00

14.30
17.00
16 -17

Cirkeln Vinön förr
Stormöte – utvärdering av sommaren se separat annons
Biblioteket öppet, biblioteksfika
Sophämtning
Beställ mat!

19.00

Tjejträff

14.30
10.00
10.00
16 -17

Cirkeln Vinön förr
Info om energi och avlopp Lennart Andersson
Gudstjänst med Per Mathisen - kaffe
Biblioteket öppet, biblioteksfika

18.00

Redaktionsmöte Ö-bladet

FN-dagen
Sommartiden slutar

Beställ mat!

19.00

Tjejträff

Alla helgons dag

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

