Vinöns kultur och hembygdsförening
önskar alla läsare en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!

Några ord från redaktionen...
Årets sista månad är här och i detta Ö-blad sammanfattar vi en del av året, i alla fall i de olika
arbetsgrupperna inom Vinöns kultur- och hembygdsförening. Det har rapporterats undan för undan i
Ö-bladet om stort som smått vad som händer på ön. Att spara de olika numren av Ö-bladet innebär
också att vi sparar lite nutidshistoria som sedan blir verklig historia. Tänk om man om tjugo – trettio år
vill titta tillbaka på hur det var på Vinön på 2000-talet – då kan Ö-bladet bli en källa för dem.
Några som under det senaste decenniet har tittat tillbaka på Vinöns historia och framför allt på husens
historia är ju studiecirkeln Vinön Förr som äntligen kan presentera den bok som trycks i dagarna. Det
ska bli spännande att se hur det blev, det är nog många som på julmarknaden vill skaffa sig ett eget
exemplar av boken ”Vinön Förr och Nu”. Se information längre fram i Ö-bladet!
När jag tittar tillbaka på ett år tänker jag på alla duktiga människor som på olika sätt jobbar för ön.
Ibland kommer det ett riktat TACK här i tidningen men jag vet att det finns många fler som borde få
den där uppskattningen. Så nu inför advent och jul vill jag rikta ett STORT och HJÄRTLIGT TACK till
alla som ställer upp för att vi ska ha ett bra liv här på Vinön! God Jul på er!
Redaktionen/Eva Widlund
Månadsredaktörer detta år: Birgitta, Christina, Eva, Mariann, Rosie och Åsa
Annonser - Solveig Eriksson Kalendariet - Mariann Karlsson Recept - Christina Johnsson
Trädgårdssida - RoseMarie Hellén Kopiering - lite olika personer Utdelning på ön - Sune o. Barbro Mohlin
Fotografer i detta nummer: Maj Hedin, Sune Mohlin och Eva Widlund
Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa postlåda vid 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 2017 är 150 kr för enskild och 300 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, bankgiro 190-1206

JULMARKNAD PÅ Vinön
SÖNdag 10 december kl.13.00-16.00
Ta med vänner och bekanta och kom till Vinöns skola
Det kommer att bli försäljning av:

❖ Vinöprodukter som saft, sylt hembakt bröd och julgodis
❖ Hantverk, julkort med hälsning från Vinön och böcker om Vinön
❖ Mona säljer julkransar, blommor och julbockar
❖ Kaffe med dopp, glögg och pepparkakor

Välkommen
Önskar
Vinöns Kultur och Hembygdsförening

2017 Ett år har snart gått igen, bara
december kvar. Vad har hänt under de elva
månader som har gått?
Vinöns kultur- och hembygdsförening arbetar med många olika frågor för
Vinöns bästa. Här sammanfattar några av arbetsgrupperna sitt år.

Fastighetsgruppen som har hand om vår bygdegård, det vill säga skolan och missionshuset.
Peter Kumlin, Anders Ekblad, Yvonne Karlsson.
Fastighetsgruppen sköter underhåll av skolan, missionshuset, uthyrningsstugan samt övriga byggnader
på skolgården. Under 2017 har inga stora reparationer ägt rum men smågrejer händer hela tiden,
säkringarna går, en lampa är trasig, värmen fungerar inte, problem med vattenförsörjningen-pumpen
som installerades förra året fungerade inte, Anders är ”vaktmästare” som rycker ut med kort varsel.
Vårstädning av skolgården organiseras av fastighetsgruppen.
På sommaren är det gräsklippning och på vintern snöskottning precis som för alla fastighetsägare.
Berthold och Yvonne brukar skotta snö men om det blir en snörik vinter bör någon mer hjälpa till – bra
träningspass! Kenneth har skött gräsklippningen och Bernt gjorde vårfint i övrigt på skolgården runt
träd och buskar.
Uthyrning av lokaler till caféet 4 månader under sommaren. Fordrades en del småreparationer till
exempel ommålning av korridoren vilket Emil hjälpte till med. Inför vintern måste vattnet utomhus
stängas av och utemöblerna ställas in. Ove och Bo är behjälpliga med detta.
Maggan har åtagit sig att inför advent städa missionshuset som bland annat används av kyrkan till
gudstjänster och Öppet hus, stort tack till henne!

Angående blåljus-året
Brandvärnet har haft ny personal på grundutbildning och utfört ett par sjuktransporter. Brandvärnet
har flyttat sin sjukvårdsutrustning till Öbolansen som står i SSRS stationshus. Öbolansen har utrustats
med Rakel (kommunikationsradio). I händelse av att Brandvärnet skall åka på sjukvårdslarm bemannas
alltså Öbolansen och inte brandbilen, vilket känns logiskt.
SSRS fick inför säsongen en ny liten båt (OKG KRAFT), vilket är ett lyft. Båtarna flyttas runt mellan
Vinön, Nannberga och Hampetorp i syfte att sprida lasterna mellan besättning på ön och fastlandet.
Nu i dagarna fick vi också en Rescue Runner. Det är en specialbyggd vattenskoter som är extremt
stryktålig och lämplig för Hjälmarens stränder.
Det har varit många uppdrag i år, både skarpa larm och medlemsservice. Trots att vi nu har allt man
kan önska sig materiellt så är det fortfarande brist på folk. Så du är varmt välkommen!
/ Rikard

Färjan
Under året har vi haft kontakter med ledchefen och fått visst gehör vid justering av sommarturlistan.
Vi har också fått tillfälle att vid SRF:s besök på Trafikverket framföra hur Vinöleden har fungerat under
sommaren och vad som kan bli bättre.
(Se novembernumret.)
//Per A

Evenemang under året
25-årsjubileum för VKHF, kaffekalas i skolan med många gäster
Valborgsmässofirande vid Norra badet, brasa, kaffe och lotterier
Midsommarafton, sedvanligt firande med musik och dans, lotterier och chokladhjul
Midsommardagen, uppvisning gammeldans av Öknaby Dansgrupp
I mitten av juli hade vi loppis i bersån på skolgården
Lyskväll som vanligt sista lördagen i augusti, tack och farväl till sommaren
Julmarknad i skolan 10 dec
Solveig, Yvonne, Mariann

Arbetsgruppen vatten/avlopp
Syfte: Att skapa en Hållbar Utveckling för Vinön och Hjälmaren
Start: Våren 2014
Rose-Marie Hellén, Ulf Johnsson, Ingemar Andersson, Daniel Lindberg och Birgitta Åberg Andersson
Verksamhet:
• Stormöte den 28 maj 2014 utifrån ovanstående syfte
• Studiebesök Södra Väringen 24 augusti 2014
• Stormöte med Lennart Andersson SRF vatten/avlopp /energi 24 oktober 2015
• Studiebesök den 11 september 2016 vid Ramsnäsets samfällighetsområde
• Studiebesök den 22–23 oktober 2016 på Möja i Stockholms skärgård
• Studiebesök den 13 maj 2017 hemma hos Rita Tammerman-Eklund och Lars Eklund vid Stora
Holmen på Vinön
• Stormöte med olika föreläsare den 26 november 2017
• Mellan ovanstående aktiviteter har det varit en hel del arbetsgruppsmöten, kallelse/inbjudan till
alla aktiviteter och arbetsmöten har skett endast via Ö-bladet och har alltid varit öppna för alla
intresserade!
• Rapporter från arbetsgruppsmöten och studiebesök har regelbundet rapporterats via
Ö-bladet
VKHF/Birgitta

Ö-bladet
Vårt lilla Ö-blad kommer varje månad sedan 2000, det är många nummer det!
Varför ett Ö-blad? Vad har det för funktion?
Information till boende på Vinön, både fastboende och deltidsboende, en påminnelse om att Vinön
lever hela året. Även information till andra om livet på ön.
Innehåll:
Information om olika aktiviteter på ön året runt. När man verkligen vill nå ut till alla informerar man i
Ö-bladet.
Rapporter från informationsmöten, till exempel Örebrokompaniets besök i september eller från olika
studiebesök.
Rapporter från trevligheter som medlemskryssningen med Liden, midsommarfirandet och lyskvällen.
Information från SRF (Skärgårdarnas Riksförbund).
Annonser, dels fasta annonser 5-8 stycken som finns med i varje nummer, dels övriga annonser, till
exempel säljes eller köpes.
Artiklar, ”Händelser på Vinön, förr och nu” är en artikelserie av Sune Mohlin som började i aprilnumret
2017 och har tagit oss med på en resa från 800-talet och framåt.
Återkommande sidor: Receptsidorna och Trädgårdssidan. Kalendariet på sista sidan.

Några olika månadsredaktörer turas om att ha ansvaret för ett nummer. Bidrag kommer på Ö-bladets
adress. Olika ansvarsområden finns. Sune och Barbro kör ut Ö-bladet till postlådorna på ön.
Redaktionen/Eva W

Ny grupp på G
”Sommarboendegruppen” har haft en träff och kommer att ha möte i juni 2018.

Du som är intresserad av någon av dessa grupper är välkommen att höra av
dig. Nya krafter är alltid välkomna!
Kontakta någon i respektive grupp eller hör av dig till Ö-bladet som kan förmedla vidare.
E-post: hembygdsforeningen@vinon.se

o-bladet@vinon.se

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Efter cirka 11 års arbete är boken " Vinön Förr och Nu"
färdigställd. Boken har arbetats fram i studiecirkeln
"Vinön förr" och är en berättelse om gårdar, fastigheter
och människor på Vinön. Ett omfattande arbete har lagts
ner för att få fram alla uppgifter som har behövts, men
nu är det klart!
Stort tack till alla som har medverkat!

För att kunna trycka boken har vi fått ett bidrag från Örebro kommun, ett villkor för detta var
då att vi inte får ha ett försäljningspris på boken. På något vis tycker vi ändå att den är värd en
hel del, därför har vi bestämt att varje bok "kostar" 100 kr, och att de pengar vi får in på så
sätt kommer att skänkas till Cancerfonden.
Boken kommer att finnas tillgänglig på julmarknaden i Vinöns skola, söndagen 10 december.
Ha gärna kontanta pengar till betalningen, vi kan tyvärr inte hantera något annat.
Studiecirkeln "Vinön Förr"
genom Eva Svensson, cirkelledare

Nygårds Rökta produkter
Varm och kallrökt lax
Sidfläsk, Vildsvin, lamm, älg och hjort.
Finns att beställa senast den 13 december ring för beställning och frågor
Tomas Neiler: 0708 16 49 63

God jul !

Önskar Tomas och Catrine

Tack för oss! Sista träffen på sista kursen får symbolisera alla de kurser från Linköpings
Universitet som under elva års tid har varit förlagda här på Vinön. Mellan tre och fyra hundra
studenter har under ett års tid kommit på kursträffar och fått uppleva Vinön under alla
årstider. De har känt sig varmt välkomnade av alla vänliga öbor och Vinön har blivit en speciell
plats för dem och de vill gärna komma tillbaka och visa sina familjer denna fina ö.

God Jul och ett Gott Nytt År
önskar vi alla vinöbor från
kursledare och kursdeltagare
”Utomhuspedagogik Året Runt”
Eva och Helena

JULHÄLSNINGAR
2017
En riktigt God Jul
och
Ett Gott Nytt År
tillönskas Er alla från
Sten och Mariann

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR
önskar
Nils

GRETA ÖNSKAR SLÄKT
OCH VÄNNER

God Jul och
Gott Nytt År

GOD JUL
OCH GOTT NYTT ÅR

önskar
Ullalena

En riktigt
God Jul och Gott Nytt År

God Jul och ett
Gott Nytt År

önskar
Inger och Jan Fahlander

önskar familjerna
Löfsäter

Saga med föräldrar
önskar alla en
God Jul och ett
Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla vinöbor och
övriga läsare av Ö-bladet
Ulf och Christina Johnsson

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Go´Jul o Gott Nytt Ö-år alla ni goa på Vinön
önskar Rolf Oldin på Torsö i Vänern,
Vinödiggare sen mormor Julias dagar

Alf och Ann-Charlotte

God Jul och Gott Nytt År

En God Jul och ett riktigt

önskar

Gott Nytt År!

Anna Anders Hugo Vilma och Buddha

önskar vi till er alla på Vinön och på färjan.
Må så gott och njut av den
härliga vintern och allt det
goda med julen! Snart är
det vår!!
Aina, Christer och Ceasar

God Jul och Gott Nytt År

God Jul Ruth och Lennart Eriksson
Tack för det gångna året, önskar

önskar Maj
Alice o Alfons

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi er alla!

Kenneth och Maria Larsson
med familj

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi er alla
Jonas Elin och Elton

Eva och Bernt Widlund

God Jul och Gott Nytt År
till alla släktingar och vänner
önskar
Eva och Bengt Svensson

Jag vill tacka och önska
God Jul till er snälla som
plockat upp mina mössor
och nappar som jag
”tappat” runt om på
Vinön.

Hälsningar Elton

God Jul och Ett Gott Nytt År

En God Jul

önskar vi alla vänner och bekanta

och

Sune och Barbro Mohlin

Ett Gott Nytt År
tillönskas alla av
Stig Berit Daisy

Kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas alla dagar
UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
Pris:

kaffetårta

8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

smörgåstårta

200:230:260:320:-

300:360:420:500:-

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

Vinöns Bibliotek
har öppet söndagar 16-17
Julafton stängt! Fika
till självkostnadspris.

Välkomna
hälsar Yvonne!

Hälsobussen
kommer till Vinön
för sista gången under 2017
tisdag 12 december

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
Glass finns att köpa!
hos Peter och Carina
Tel: 019-44 80 33

Nu finns:
Kransar, buketter och julbockar till utsmyckning.
Hyacinter, amaryllis kommer snart.
Vinterpotatis finns gott om, olika sorter i säckar om 10 kg.
Julgrupper tillverkas fortlöpande samt efter beställning och önskemål.
Beställ gärna julblommor i god tid före julhelgen.
Jag finns på Vinöns julmarknad söndag 10 december.
För dagsaktuell information eller önskemål ring tel. 019-44 80 50, 070-370 59 50

God Jul o Gott Nytt År
önskar jag Er alla / Mona

Kransbindning
En återkommande trevlig tradition har det blivit
att binda kransar till advent och jul i Monas garage.
Olika sorters ris, olika smaker frambringar många
vackra kransar. Mona gör tjusiga rosetter åt oss,
dessutom finns många sorters dekorationer att
välja på.

Tack Mona från
alla kransbinderskor!

SÄLJES
Vi har 6 stycken finullsbaggar av rasen gotlandsfår, mycket fina, sociala och snälla,
vi säljer dom för 800 kr/st.
Kontakta Kenneth Larsson på mobil 0738166528

HÄNDELSER PÅ VINÖN, förr och nu
Del 8 – berättat av Sune Mohlin

Fisket i Hjälmaren

Anders Vinestrand undervisar i notdragning

Notdragning
Notade gjorde de på höstnätterna, det var många båtar med två man i varje båt. De turades om
att lägga i noten, den roddes ut i en cirkel och efter en stund skulle en man i vardera ändan dra
in noten till det säckformade slutet där fisken plockades ur. En sådan dragning kallades för dräg.
Nu fick man lägga sig sist i kön och vänta på sin tur.
En not är som ett långt och djupt nät som i både under och övre kant bodde ”band” på en grov
telne. På övre telnen bands det på stora flata korkar ”flån” och på nedre telnen sattes det på
”hallar”. Det lades en sten i ett läderstycke som syddes ihop till en påse vilken de satte på
undertelnen som ”sänke”. I mitten på noten band de på mer garn med rätt maskstorlek så det
blev som en säck ”hugg”. I ena änden på noten sattes det på ett långt ”nottög”, ett grovt rep,
och i änden på töget satte man dit en ”pase” bräder spikades ihop till en fyrkant cirka 80 cm,
med bågar i kors av ene samt en enbuske i mitten.
När noten skulle ros ut så började de med att kasta i pasen med nottögen, sedan roddes noten
ut i cirkel varefter de fångade in pasen och drog till sig änden på noten och de var nu redo för
att börja dra in noten.

Ett ställe där det notades mycket var Rosgrundet på åsen norr om Vinön, men det fanns många
andra platser att nota på både i norra och södra sjön. Det notades ända in i början på 1960talet.

Ryssja
Det finns olika typer av ryssjor från små ”gäddryssjor” som användes på våren när gäddorna
leker och små ålryssjor till stora bottengarn.
En stor ryssja är ett bottengarn som står kvar i sjön från vår till höst och räknas som ett fast
redskap och skall märkas ut med ett kryss i framkant och en slätprick i bakkant av ryssjan.
De första ryssjorna kallades för gösryssjor, det var en enkel ryssja med en landarm ”landgång”
från land eller från ett grund till ryssjan som i bakkant hade en båge ”loke” som stod på botten.
Ryssjan bestod av ringar i fallande diameter med garn runt som i framänden drogs ihop till en
strut. Inuti ryssjan fanns en ingång som var strutformad vilket gjorde att fisken som gått fram
inte kunde gå tillbaka. Ryssjan förankrades med en sten i inre ändan av landarmen och en sten i
framkanten som man sträckte ut ryssjan med.
Efterföljaren till gösryssjan var ”Katsan”, vilken var större och djupare. Katsan hade bara ringar
istället för loken, som fanns i bakkanten på gösryssjan. I bakkanten på ryssjan var det ett
sidostycke på vardera sidan av landarmen så att det blev som en stor tratt och på det sättet
blev en ingång. Det var två ingångar inuti ryssjan. När ryssjan letades ”vittjades” lyftes främre
ringarna ”skaten” upp i båten och fisken plockades ur. Ryssjan förankrades med stenar i bakkant på landarmen, på sidorna och i framkant med vilken man också sträckte ut ryssjan med.
I princip är dagens ryssjor ”bottengarn” lika som tidigare men de är betydligt större, djupare
och de står på djupare vatten. Framför sidostyckena är det en gård ”fyrkant” som följs av
mindre och mindre ingångar innan fisken kommer fram till främre delen av ryssjan ”skaten”.
Mellan de bakre ringarna på skaten är det mindre maskor och anledningen till detta är att man,
vid letning av ryssjan, håvar ur fisken där. Själva ryssjan är uppflötad så att den står en bit från
botten.
Ålryssjorna är finmaskigare ”mindre maskor” än gösryssjorna samt att landarm och fyrkant
räcker ända upp till ytan. I framkant på skaten kan det sitta en ålstrut med en trång ingång dit
ålarna går fram. Denna ålstrut tas bort och töms för sig när ryssjan letas.
Både gösryssjorna och ålryssjorna förankras med stora ankare. Ryssjan sträcks ut med block
som sitter på en grov lina vilken går till ankare som ligger cirka 50 meter framför ryssjan.

Fortsättning följer
Berättat av Sune Mohlin
Sammanställt av Eva Widlund, foto: Sune

ITALIENSK SILL
600 g sillfiléer (färska sillfiléer ska ha varit
infrusna minst 48 timmar innan inläggning)
Lag
5 dl vatten
1 dl ättikssprit, 12 %
1 msk salt
Marinad
2 msk vit
balsamvinäger
3/4 tsk salt
1 tsk flytande honung
2 krm sambal oelek
1 vitlöksklyfta
1½ tsk tomatpuré
1½ dl olivolja
Gör så här
Dra av skinnet från sillen och skölj filéerna, låt
dom rinna av väl. Rör samman lagen och häll över
sillen. Täck över burken och låt stå kallt minst 4
timmar. Sila bort lagen och låt sillen rinna av.
Vispa samman allt utom oljan i en skål, tillsätt
oljan i en tunn stråle under tiden som du vispar
kraftigt. Lägg sillen i marinaden i en burk och
förvara kallt till servering.
Garnera med
2 msk hackad röd paprika
10 cm strimlad purjolök
3 msk kapris
GRÖNKÅLSSALLAD MED JULENS SMAKER!
4 port
250 gr grönkål
1 apelsin
1 äpple, gärna rött
½ dl valnötter
½ granatäpple
Vinägrett
3 msk olivolja
1 msk flytande honung
2 msk citronsaft
½ tsk salt
½ tsk svartpeppar
Gör så här
Repa och hacka grönkålen fint. Skär apelsinen
och äpplet i tärningar. Grovhacka valnötterna.
Dela granatäpplet och rensa. Tips! Dela
granatäpplet i en bunke med vatten så slipper
man allt skvätt och kärnorna faller till botten i
bunken. Lätt att rensa bort det som inte ska vara
med. Blanda vinägretten och smaka av. Häll över
salladen. Servera till kyckling, kött eller lax.

JULENS BÄSTA KÖTTBULLAR MED
PEPPARKAKSKRYDDA OCH JULMUST!
500 gram blandfärs
1 ägg
1 dl julmust
½ dl ströbröd
3/4 tsk pepparkakskrydda
salt och peppar
2 msk kalvfond
1 finriven gul lök
Gör så här
Blanda ägg, ströbröd och must i en skål, låt svälla
i ca 10 minuter. Blanda färs med alla kryddor,
riven lök, fond och äggblandningen till en jämn
smet. Rulla till bullar och stek i smör. Du kan
också lägga bullarna på en bakplåtspappersklädd
plåt och stek bullarna i ca 20 minuter på 200
graders värme.
JULENS GRÖNA PAJ
4 - 6 port Ugn 225º, 175º
Pajdeg
1½ dl grahamsmjöl
1½ dl vetemjöl
1½ krm salt
100 g smör eller margarin
2 - 3 msk kallt vatten
Fyllning
2½ dl matlagningsgrädde
3 ägg
100 g ädelost, riven
salt
1½ dl ost, riven
1 krm svartpeppar, malen
4 - 5 dl förvälld hackad färsk grönkål eller
1 paket djupfryst hackad grönkål, 500 gr
Gör så här
Lägg vetemjöl, grahamsmjöl och salt tillsammans
med kylskåpskallt margarin skuret i små bitar.
Finfördela margarinet i mjölblandningen med en
gaffel eller med fingertopparna till en smulig
massa. Tillsätt vattnet och arbeta snabbt ihop
till en deg. Platta till degen och låt den vila
övertäckt i kylen ca 1 timme. Klä en pajform, ca
24 cm i diameter, med degen och nagga botten
med en gaffel. Klä pajdegskanten med remsor av
dubbelvikt aluminiumfolie så glider inte kanterna
ner under gräddningen. Förgrädda pajskalet i
nedre delen av ugnen ca 10 minuter. Sänk värmen
till 175°C. Koka den färska grönkålen ca 10
minuter i lättsaltat vatten. Häll av vattnet och
skär bort de grova stjälkarna. Finhacka grönkålen
matberedare. Lägg den frysta grönkålen i ett
durkslag och låt den både tina och rinna av, innan
den hackas i matberedare. Vispa samman ägg och

matlagningsgrädde. Tillsätt grönkål, ädelost, salt
och svartpeppar. Häll smeten i pajskalet. Strö
över riven ost. Grädda pajen i nedre delen av
ugnen ca 35 minuter. Servera pajen varm eller
avsvalnad.

35 g smör
1 tsk vaniljpulver, gärna ekologiskt

smör och olja till stekning

1½ dl mandelmjöl

salt, peppar

1½ dl kokosmjöl

ca 400 g potatis

1 msk sukrin (naturligt sött istället för socker i bakning

200 g ansad färsk eller

& kaffe, finns bl a på apoteket)

fryst brysselkål

Topping

ca 200 g kärnfria tunna äppelklyftor
ca 2 1/2 dl valfri färdig sås, här pepparsås
Garnering: grönsallad

30 g mörk choklad
30 små valnötshalvor
Gör så här

Gör så här
Bryn filéerna runt om i smör i en het panna. Salta
och peppra. Lägg över dem i en form och
efterstek i ugn i 150° om du har tid annars i 175°
till en innertemp på ca 72°. Använd gärna
termometer. Innertempera-turen går i regel upp
någon grad efter att man tagit ut dem. Linda in
filéerna i bakplåtspapper en stund innan de
skivas. Klyfta väl skrubbad potatis och skär i
klyftor. Ringla över olja, salta och peppra och
ugnsstek i 225° ca 20 min eller tills de är klara.
Stek under tiden brysselkål och äppelskivor i en
stor panna med smör, salta och peppra. Blanda
klyftpotatisen.

1 sats – 30 st
50 g mörk choklad, 70% kakao

Ugn 150 - 175º

ca 600 g kalkonfilé (inte så stora filéer)

med

LCHF CHOKLADRUTOR MED KOKOS
1 dl vispgrädde

SNABBLAGAD KALKONFILÉ
4 port

medans längderna är varma. Sätt in i ugnen igen i
5 minuter så att snittytan torkar till.

Servera skivad

kalkon,

grönsaksmixen och sås. Garnera med grönsallad.
JULENS SPRÖDASTE SAFFRANSSKORPOR
Ugn 210º
10–11 dl vetemjöl
2½ dl socker (gärna råsocker)
230 g smör
1 1/4 dl mjölk
2 ägg
4 paket (2 g) saffran
1½ – 2 tsk bakpulver
1 tsk hjorthornssalt
2 tsk vaniljsocker
Gör så här
Sjud mjölk, smör och råsocker tillsammans med
saffran, låt svalna. Häll över i en bunke och
tillsätt äggen. Blanda alla torra ingredienser och
vänd ner i bunken. Blanda allt till en deg,
överarbeta inte. Dela degen i 6 bitar, rullas ut
lika långa som plåten. Grädda i 210 grader i 13–18
minuter beroende på ugn. Skär i mindre bitar

Häll grädden i en kastrull, värm och låt chokladen
smälta i grädden. Tillsätt smöret och rör tills
smeten tjocknat. Tillsätt vaniljen och rör ner
mandel- och kokosmjöl och sukrin. Tryck ut degen
i en fyrkantig eller rektangulär form klädd med
aluminium-folie. Degen skall vara ca 1 cm tjock.
Kyl och skär sedan i rutor. Smält chokladen och
tryck fast en valnöt på varje ruta.
CHOKLADFUDGE
1 sats
50 g smör
3 dl strösocker
3 dl vispgrädde
200 g mörk choklad, sea salt & almond 50 % (t
ex Anthon Berg)
1 dl mörk sirap
smörpapper
Gör så här
Blanda vispgrädde, socker

och sirap i en

tjockbottnad kastrull. Låt koka på svag värme
tills temperaturen är 120°C. Har du ingen
termometer kan du göra kulprovet genom att
droppa lite smet i kallt vatten. Om du kan ta upp
droppen och rulla den till en kula mellan fingrarna
är fudgen tillräckligt kokt. Ta av från värmen och
lägg i bitar av choklad så att de smälter. Rör om
och häll upp i en form (20×30 cm) med
smörpapper i botten. Ställ den att kallna och
stelna. Vänd upp fudgen och skär ut bitar.
Förvara svalt.

God Jul och Gott Nytt År önskar
Christina J med några julinspirerande
recept.
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vecka 49

1

fredag

2

lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr” har julavslutning

3

söndag

16 -17 Biblioteket öppet - fika

4

måndag

5

tisdag

6

onsdag

7

torsdag

8

fredag

9

lördag

10 söndag
vecka 50

1:a advent
Sophämtning

18.00
14.30
18.30

Brandövning
Öppet hus med grötlunch i skolan
Tjejträff – julpynta

13 -16 Julmarknad i Vinöns skola
16 -17 Biblioteket öppet - fika

Nobeldagen
2:a advent

11 måndag
12 tisdag

Hälsovård på väg-tidsbeställning

13 onsdag

18.30 Tjejträff – julavslutning

14 torsdag

18.00 Styrelsemöte VKHF

Luciadagen

15 fredag
16 lördag
17 söndag
vecka 51

16-17 Biblioteket öppet - fika

18 måndag

3:e advent
Sophämtning

19 tisdag
20 onsdag
21 torsdag

Vintersolståndet

22 fredag
23 lördag

H M Drottningens födelsedag
4:e advent
Julafton

24 söndag
25 måndag

07.00 Julotta i Lännäs kyrka Extra färja från Vinön kl. 06.15

26 tisdag

10.00 Gudstjänst i Missionshuset

Juldagen

vecka 52
Annandag jul

27 onsdag
28 torsdag

14.00 Redaktionsmöte

29 fredag
30 lördag
31 söndag
Januari
vecka 1

1

måndag

2

tisdag

16-17 Biblioteket öppet - fika

Nyårsafton
sophämtning
Nyårsdagen

18.00

Brandövning

GOTT NYTT ÅR 2018!

