


 

 

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, plusgiro 46 94 70 – 9, bankgiro 190-1206 

NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  
   

  

Ett nytt år står för dörren, och det känns alltid lite spännande att inte veta exakt vad det kommer att 

bjuda på. Först bjuder det ju på en lång period av ljusare dagar, och det blir lite lättare att andas. 

Redan om någon vecka börjar jag märka att det är ljusare när jag åker hem från jobbet. 

 

Sedan kan man hoppas på en del social samvaro, glada skratt, närodlade grönsaker samt en och 

annan gös. Jordgubbar. Badande barn. Skuttande lamm och kalvar på ön. En och annan god bok, 

antingen i handen eller i örat.  Det mesta kan man ju påverka själv genom att ta tillfällen i akt och 

tillåta sig att njuta av det njutningsbara. God hälsa och bra skridskois får vi hoppas på, och det önskar 

jag oss alla inför det kommande året.  

 

Föreningens 25-årsjubileum ska firas under våren (social samvaro, glada skratt…). Vinöns kultur- och 

hembygdsförening startade år 1991 men jubileet blir under 2017.  

 

Tre små barn kommer under det närmaste året att lära sig gå på Vinön. Vilket tillskott! Ungdomarna 

som närmar sig vuxenåldern flyttar iväg till olika ställen, och en del av dem som är något äldre 

kommer tillbaka. Ett nytt år börjar. Välkommen 2017! 

 

Tack till alla som har hjälpt till med detta nummer av Ö-bladet! 

Åsa Ödman/månadens redaktör 

  

    
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. 

mailto:obladet@vinon.se
http://www.vinon.se/
mailto:o-bladet@vinon.se


Missionshuset 130 år 

Missionshuset byggdes år 1886 av tegel som tillverkades här 

på ön och enligt uppgift så tillverkades det vid Nabben. 

Anledningen till bygget skulle vara att församlingen inte fick  

ha möten i skolan, vilket de tydligen hade haft tidigare. Skolan 

byggdes år 1883-1884 och tidigare var skolan vid Sjölunda  

(där Eva och Bengt Svensson bor och där Evas mor Irene var född) 

och att de antagligen hade haft bönemöten där. Enligt skol-

förordningen fick inte skolan användas till möteslokal. Allt  

detta är hörsägen och man vet inte om det stämmer exakt. 

Missionshuset har hela tiden varit en plats för olika aktiviteter. Det har varit högmässa, bönemöten, 

luciafester, paketauktioner, juniormöten, söndagsskola, vigselrum, barndop, stormöteslokal, läger, 

övernattningslokal samt lokal för konstutställning och hantverksförsäljning. 

Missionsförsamlingen har haft präster, pastorer och föredragshållare både kända och okända, bland 

de kända kan nämnas pastor Artur Eriksson, som drog fullt hus. De hade även missionärer och 

evangelister, bland de sistnämnda var Margareta Nilsson, som gifte sig här på ön och blev Vinöbo. 

Den yngsta i församlingen var Maria Andersson som gjorde ett jättejobb.   

Vinöns Blåbandsförening hade sin verksamhet förlagd till Missionshuset. Blåbandsföreningen ordnade 

bland annat luciafester, paketauktioner med lotterier och en tomte, som alla gissade på vem det 

kunde vara, de hade även äggsexa till påsk. En nyckelperson som betydde mycket för Missionshuset 

och för Blåbandsföreningen var Lennart Eriksson, han var en stöttepelare för hela verksamheten, han 

och Margareta Nilsson var yngst och tog ungdomarna på ett ungdomligare sätt. 

Tiden gick och det blev allt färre personer kvar i församlingen och år 2007 

skänktes missionshuset till Betelförsamlingen i Hampetorp, men de kunde 

inte orka med mer än de hade och bestämde sig för att skänka det i sin tur 

till Vinöns Kultur och Hembygdsförening. Hembygdsföreningen håller 

missionshuset aktivt, Prästen har gudstjänst en gång i månaden och  

församlingsassistent Anneli Andersson har öppet hus en gång i månaden. 

Föreningen använder även missionshuset till större sammankomster samt 

konstutställningar och hantverksförsäljningar på sommaren. 

 

På annandag jul i år firades 130 årsjubileum i 

missionshuset med prästen Mikael Schmidt och 

pastor Håkan Isaksson som sjöng och berättade 

om när han som ung var på läger här på ön.   

Det hade samlats ett 50 tal personer till mötet. 

Jubileet slutade med kaffe och smörgåstårta. 

                               Sune Mohlin 

 

                  foto: Eva Widlund  



Nyårshälsningar  
 
 

 
 
 
Tack alla Vinöbor för åren som jag fått vara en del av er 
gemenskap. All hjälp jag fått på olika sätt. All omtanke och 
vänlighet. Det har betytt mycket mer än någon av er 
förstår. Jag kan inte nämna någon utan detta är ett varmt 
TACK till alla. 
 

Jag lämnar inte Vinön helt och hållet utan vi kommer att 
ses då och då. 
 
Kram från UllaLena-nybliven pensionär 
 
 
Vid jullunchen överlämnade tacksamma lunchgäster med 
hjälp av tomten Mona en julblomma till UllaLena. 
 

 
 
 
Redaktionen gratulerar Susanne och Filip  
till deras dotter som föddes på juldagen!  
 

Välkomna till Vinön alla tre! 
 

 
Rättelse från decembernumret 

 
 
Ett riktigt  

Gott Nytt År 
2017 
tillönskas alla av 
familjerna Löfsäter 
 

 

 
En försenad hälsning från oss! 

Vi hoppas ni alla har haft en jättefin julhelg och 
önskar er nu ett jättegott nytt år. 

En vinter med snö och med is på sjön, en underbar 
vår, en solig och varm sommar och en härlig höst 
med alla vackra höstfärger. 

Ha det så gott 

Hälsar Aina, Christer och Ceasar 

 



Tjejträffarna börjar igen 

 Onsdag 11 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! 

 

 
Säljes: 
 
Elektroniskt  gåband ”Revolution Walk treadmill” 

Nytt år – nya förutsatser! 
 
Pris: 500:- 
 
Mariann Karlsson tel 019 - 44 80 15 eller 070 - 17 15 138 

 

 

 

Ett snöblad med trepunktsfäste. Kraftigt schaktblad. pris 2500 kr.  

Tele 0738166528, Kenneth Larsson 

 

Årsmötet 2016 beslutade att medlemsavgiften i Vinöns Kultur- och 

hembygdsförening skulle höjas från år 2017. De nya nivåerna finns under 

redaktionstexten på sidan 2, tillsammans med inbetalningsuppgifter.  



 

 

      

 

        Gör kaffetårtor 

   och smörgåstårtor igen 

 

  Välkomna med beställning 

              till Sten 

 

      Tel 070-2390211 

          019-448015 
 

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 
 
 Välkomna  
hälsar Yvonne!  
 

   

   

   

 

FÄRSKA VINÖÄGG OCH 

POTATIS 

hos Peter och Carina  

Tel: 019-44 80 33 

 

 

 KOSTNADER 

 

                Föreningsmedlem       Övriga 

 

    Dygnshyra        250:-               500:- 

     Veckohyra       1000:-             2000:- 

 

Hyra  
kärra? 



 

 
 

Vinöns NYA café är till salu! 
 

Eftersom att det inte kommit in något intresse 

från Ö-folk så kommer vi nu att vända oss till 

fastlandet, då vi anser att caféet är ett  

viktigt inslag som ej bör försvinna.  

 

För intresse kontakta oss 

 

Tomas: 0708-164963, Catrine: 0739-400061 
 
 
 
 

 
 

Till salu 
 
 

Snöblad  
tre-punkts  

kraftigt schaktblad 
 

 Pris: 2 500 kr  
 

Tel 073-8166528 
 

Kenneth Larsson 
 
 
 
 
 

 

MASSAGE 

Elisabeth Behr, zon- och 
massageterapeut kommer till Vinön  

18 januari 2017 

Tidsbokning 

Tel 070-399 58 08 

Telefontid: 08.00 – 09.00 

 

  



Därför kan du dricka vin, äta fett och  

STRUNTA i alla hälsoråd! 

 

Nya hälsorön sköljer över oss – ibland ganska motsägelsefulla. Egentligen verkar det 
bara finnas en logisk slutsats… 
 
Det verkar bara finnas en sanning när det gäller vin… 
Efter många medicinska studier kring alkohol och fetter har 
forskarna kommit fram till följande: 
 
Japanerna dricker ytterst lite rödvin och drabbas av färre 
hjärtinfarkter än britter eller amerikaner. 

Italienarna dricker väldigt mycket rödvin och drabbas av färre hjärtinfarkter än  
britter eller amerikaner. 

Japanerna äter ytterst lite fett och drabbas av färre hjärtinfarkter än  
britter eller amerikaner. 

Fransmännen äter väldigt mycket fett och drabbas av färre hjärtinfarkter än  
britter eller amerikaner. 

Tyskarna dricker väldigt mycket öl och äter massor av korv och annat fett och drabbas 
av färre hjärtinfarkter än britter eller amerikaner. 

 

Slutsats:  
Ät och drick vad du vill. Att tala engelska är uppenbarligen det som tar livet av dig. 
 

 

Vad gör dig GLAD? 

Till årets nummer av Ö-bladet vill vi få in bidrag till Månadens GLADIS. Att kunna sprida glädje 

gör både givaren och mottagaren glad. Så dela med dig av det som gläder dig! 

Redaktionen 
 

 

 



TORSKRYGG MED TOMAT OCH BACON 

4 port 

4 portionsbitar torskrygg, ca 600 g, eller 

annan vit fisk 

1½ paket bacon, à 140 g  

4 msk strimlade soltorkade tomater 

4 msk strimlad bladpersilja 

3 msk smör 

salt och peppar efter smak 

Gör så här 

Tina torsken i kallt vatten ca 20 min. 

Knaperstek bacon och låt rinna av på 

hushållspapper. Torka torskryggen och krydda 

med salt och peppar. Tänk på att salt är 

fiskens viktigaste krydda och bidrar till att 

göra köttet saftigt. Bryn smör i en stekpanna 

och stek torskryggen gyllenbrun, ca 5 

min/sida. Lägg upp fisken på ett fat och strö 

över den strimlade tomaten och bacon. Bryn 

resten av smöret och häll över fisken. Avsluta 

med att strö över persiljan.  

Servera gärna med ugnsrostad potatis och 

morötter. 

 

RÅRAKOR MED RÖKT LAX 

Frasiga rårakor med läckra tillbehör – kan det 

bli bättre? 

4 port 

800 g fast potatis 

3 msk smör 

200 g skivad rökt lax 

1 hackad rödlök 

1 dl gräddfil 

1 citron el clementin 

100 g stenbitsrom 

Gör så här 

Skala och grovriv potatisen. Lägg rivet i en sil 

och tryck ut vätskan. Smält smöret i en 

stekpanna och lägg ner klickar med potatisriv 

och platta till. Salta och peppra. Låt rårakorna 

steka tills de fått en gyllene, frasig yta innan 

de vänds. Stek i omgångar, gärna med två 

stekpannor samtidigt. Servera rårakorna med 

lax, rödlök, gräddfil, citron och rom. 

  

KÖTTFÄRSBIFFAR MED ROSTAD 

POTATIS OCH ÄPPELTZATZIKI 

4 port Ugn 200º 

Biffar 

200 g morötter 

500 g nötfärs 

1 msk senap, valfri 

1 ägg 

1 tsk salt 

2 krm svartpeppar, malen 

olivolja, till stekning 

smör, till stekning 

Potatis 

700 g potatis 

1 msk olivolja 

salt, efter smak 

Äppeltzatziki 

1 äpple 

2 dl matlagningsyoghurt 

1/4 tsk vitvinsvinäger 

½ tsk honung, flytande 

salt, efter smak 

svartpeppar, efter smak, malen 

Gör så här 

Skölj och skiva potatisen i ½ cm tjocka skivor. 

Lägg potatisskivorna på en ugnsplåt och tillsätt 

olja och salt efter smak. Blanda om ordentligt 

och rosta i ugn ca 30 min tills potatisen får fin 

gyllene färg. 

Biffar 

Skala och grovriv morötter på ett rivjärn. 

Blanda färsen med morötter, senap, ägg, salt 

och peppar i en bunke. Forma 8 biffar och stek 

dem i olja och smör ca 2 - 3 min på båda sidor 

så att de får en fin gyllenbrun stekyta. Sänk 

värmen och låt de bli klara i pannan. 

Äppeltzatziki 

Skölj och grovriv äpplet på ett rivjärn. Blanda 

yoghurt med äpple, vinäger, honung och smaka 

av med salt och peppar. 

Servera biffarna tillsammans med potatis, 

äppeltzatziki och gröna ärtor. 

 

POTATIS & KÖTTFÄRSGRATÄNG 

4 port Ugn 225 

2 gula lökar 

2 msk smör 

500 g bland- eller nötfärs 

1 burk krossade tomater, gärna chili 

1 buljongtärning 

1½ dl vatten 

½ dl finhackad bladpersilja 

10 mellanstora potatisar 

3 dl vispgrädde 

1½ dl lagrad riven ost 

Garnering 

cocktailtomater, kryddgrönt 

Gör så här 

Skala och finhacka löken. Fräs den blank och 

smidig i smör i en stekpanna. Mosa ner 

köttfärsen och rör om tills färsen är smulad 

http://www.tasteline.com/recept/morot/
http://www.tasteline.com/recept/kottfars/
http://www.tasteline.com/ingrediens/senap/
http://www.tasteline.com/ingrediens/agg/
http://www.tasteline.com/ingrediens/salt/
http://www.tasteline.com/ingrediens/svartpeppar/
http://www.tasteline.com/ingrediens/olivolja/
http://www.tasteline.com/ingrediens/smor/
http://www.tasteline.com/recept/potatis/
http://www.tasteline.com/ingrediens/olivolja/
http://www.tasteline.com/ingrediens/salt/
http://www.tasteline.com/recept/apple/
http://www.tasteline.com/ingrediens/matlagningsyoghurt/
http://www.tasteline.com/ingrediens/vitvinsvinager/
http://www.tasteline.com/ingrediens/honung/
http://www.tasteline.com/ingrediens/salt/
http://www.tasteline.com/ingrediens/svartpeppar/
http://www.tasteline.com/receptskapare/mari-bergman/
http://www.tasteline.com/receptskapare/mari-bergman/


och lite brynt. Tillsätt tomater, buljongtärning 

och vatten, låt allt puttra samman i ett par 

minuter. Vänd ner persilja och smaka av med 

salt och peppar. Skala och skiva potatisen. 

Smöra en eldfast form. Varva köttfärssås och 

potatis i formen, avsluta med ett lager potatis. 

Blanda grädde och ost och häll över gratängen, 

peta med en gaffel så att det rinner ner mellan 

lagren. Gratinera mitt i ugnen 45 - 50 min, känn 

med en sticka att potatisen är mjuk. Ta ut och 

garnera med cocktailtomater och kryddgrönt. 

 

KÖTTFÄRSGRATÄNG 

4 port Ugn 200° 

400 g pasta, t ex penne 

1 gul lök 

2 msk smör 

500 g färs 

1½ dl ajvar relish 

400 g krossade tomater 

3 msk finhackad basilika 

10 cocktailtomater 

2 dl crème fraiche 

2 dl riven mozzarellaost 

Gör så här 

Koka pastan enl anvisning på förpackningen. 

Spola med kallt vatten och låt rinna av. Skala 

och finhacka löken. Fräs den blank i smör. 

Tillsätt färsen oh stek tills den är smulig. 

Tillsätt ajvar relish, krossade tomater och 

basilika. Lår puttra samman ett par minuter, 

smaka av med salt och peppar. Halvera och lägg 

i tomaterna. Blanda pasta och köttfärsröra i en 

smord ugnsfast form. Blanda crème fraiche 

och ost och red ut över gratängen. Gratinera 

mitt i ugnen 15-20 min. 

 

KÖTTGRYTA MED FÄRG 

4 port 

400 g köttfärs 

1 - 2 skivade gula lökar 

1 gul & 1 röd strimlad paprika 

1 liten skivad squash 

1 msk olja 

1 burk krossad tomat 

2 tsk salt 

1 - 2 krm svartpeppar 

2 tsk färsk timjan eller 1 tsk torkad 

Tillbehör 

kokt pasta 

Gör så här 

Fräs grönsakerna i oljan i en stor stekpanna 

tills de börjar bli mjuka. Smula i köttfärsen 

och stek den grynig tillsammans med 

grönsakerna. Häll på tomatkrosset och tillsätt 

salt och kryddor. Låt grytan koka på svag 

värme ca 10 min. Rör om då och då. 

 

VÄRLDENS BÄSTA PLÄTTAR  

4 port Ugn 200 - 250º  

100 gram smör 

100 gram vetemjöl 

3 dl vatten 

1 nypa salt 

6 ägg 

3 dl vispgrädde 

1 tsk vaniljsocker 

Till servering 

florsocker  

  

sylt  

  

Gör så här 

Koka smör, mjöl och vatten till en tjock smet, 

som släpper pannans botten. Använd en 

träsked. Rör den värsta hettan ur smeten och 

salta. Dela äggen i gulor och vitor och rör ner 

äggulorna en i sänder. Vispa grädden hårt. 

Vispa vitorna riktigt skummiga. Vänd försiktigt 

ner grädden och vitorna i äggsmeten. Tillsätt 

vaniljen. Grädda sedan tjocka plättar i vanlig 

plättlagg. Men grädda dem endast på ena sidan. 

Ha i beredskap en ren ugnsplåt vid sidan av. 

Flytta plättarna dit när de är färdiga. Lägg 

samman dem två och två med de ogräddade 

sidorna mot varandra. På det sättet kan 

plättarna invänta sin stora stund vid 

matbordet. Man kan grädda dem på morgonen 

samma dag de ska bjudas – eller till och med 

dagen före. 

När de ska ätas sätter man ugnen på 200–250 

graders värme. Man skjuter hela plåten in i 

ugnen. Räkna ca 6–7 minuter i ugnen. 

I ugnsvärmen pöser plättarna upp som små 

suffléer. De kan bli upp till 8–10 cm höga. Lätta 

– ljuvliga inuti – och guldbruna och frasiga 

utanpå. Flyg till matbordet med den heta 

plåten. Pudra i förbifarten över de pösiga 

plättarna med florsocker. Servera iskall sylt 

till. 

 

 

 

Vardagen är tillbaka och med den problem vad man 
ska laga till middag. Köttfärs är alltid en räddnings-
planka och kan ju tillagas på så många olika sätt. 
Fisk varje vecka är ett måste. Torskrygg i stället 
för gös får duga emellanåt. Lite festligare plättar 
smakar också gott – prova dem så får du se. 

Smaklig måltid önskar Christina J 

http://www.tasteline.com/Ingrediens/smor
http://www.tasteline.com/Ingrediens/vetemjol
http://www.tasteline.com/Ingrediens/vatten
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http://www.tasteline.com/Ingrediens/vaniljsocker
http://www.tasteline.com/Ingrediens/florsocker
http://www.tasteline.com/Ingrediens/sylt


 

 
2016-12-10 Med reservation för felskrivning, Se tidtabeller på respektive hemsida! 

Buss- och färjetidtabell 2016-2017 
Bussens tidtabell gäller från 11 december 2016 - 13 augusti 2017 

Färjans tidtabell gäller höst, vinter, vår 
 

Vinön - Hampetorp - Örebro 
  

Helgfri måndag-fredag Helgfri lördag   Sön- och helgdag 
 

tim min 

 

Buss avgår  
mot Örebro 

 

tim min 

 

Buss avgår  
mot Örebro 

 

tim min 

 

Buss avgår 
mot Örebro 

05 40 06.05         

06 30 06.55  07 25 C       

07 30 08.00  08 15 D 08.45  07 25 C  

08 35 D 10.08  09 50 10.20  08 15 D 08.50 

10 45   10 40   10 00  

11 45 12.10  12 20 12.50  12 00 12.40 

13 00    13 30   13 30  

14 25 14.55  14 30 15.35  15 15  

15 45 16.30  16 30   17 15 17.45 

16 45 17.58  18 30   18 15   

17 45   19 30 B, D   19 15 D  

18 45 D 19.15      21 00 C 21.15 

20 55 C 21.15  21 30 C   22 00 C  

22 00 C      

 23 30 A, C   23  30 C 

       
       

Örebro - Hampetorp - Vinön 
  

Helgfri måndag-fredag Helgfri lördag Sön- och helgdag 

tim min 

 

Buss ankommer  
från Örebro      tim min 

Buss ankommer 
från Örebro    tim min 

 

Buss ankommer  
från Örebro 

05 15   07 00 C   07 00 C  

06 05   07 50 D   07 50 D  

07 00   09 25  08.26  09 30  08.26 

08 10 D  08.00 

 
 10 15 10.11  11 30  

10 15  09.33  11 55   13 00 12.31 

11 15   13 00 12.41  14 45  

12 30 11.38  14 00   16 45  

13 55 13.31  16 00 15.26  17 45 17.31 

15 15   18 00   18 45 D  

16 15 15.35, 16.13  19 00 B,D   20 30 C  

17 15 17.05 21 00 C   21 30 C 21.11 

18 15 D 18.05  23 00 C     

20 30 C 19.30          

21 30 C 21.15          

23 00 A, C  
 

         

           
 

Kallelseturer 

beställning senast 30 min. innan 

avgång 0771-65 65 65 Vinöleden 

 

 

Färjan 

A = Går endast fredagar 

B = Går ej 24 december 

C = Går endast efter kallelse 

D = Ingen dubblering 
 

 

Trafikinformation Färjan 
www.trafikverket.se/vinoleden 
 

Bussen Länstrafiken 

www.lanstrafiken 
0771 55 30 00 

http://www.trafikverket.se/vinoleden
http://www.lanstrafiken/




 
1 söndag 16-17 Biblioteket öppet - fika                                                                                                                                                                                             

vecka 1 2 måndag                                                                                                                                          Sophämtning                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  3 tisdag 18.00 Brandövning                                                                               Beställ mat!                                                       
 4 onsdag                                                                                                                                     

 5 torsdag                                                                                                                                                         Trettondedagsafton 

 6 fredag                                                                                                                                   Trettondedag jul                                                                                
 7 lördag   

   8 söndag 16-17 Biblioteket öppet - fika                                                                    

vecka 2 9 måndag                                                                                  
 10 tisdag   Beställ mat!   

 11 onsdag 19.00 Tjejträffarna startar igen                                                                  
 12 torsdag   

 13 fredag                                                                                                           Tjugondedag jul                                                                                    
 14 lördag 9-12 VKHF styrelsemöte 
 15 söndag 16-17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 3 16 måndag                                                                                                                                     Sophämtning 

 17 tisdag                                                                                                                                                        Beställ mat!   

 18 onsdag  
19.00 

Zonterapi och massage Elisabeth Behr-tidsbeställning 
Tjejträff 

 19 torsdag   
 20 fredag   
 21 lördag   

 22 söndag 
15.15 
16-17 

Gudstjänst i Missionshuset Peter Dahlgren - kaffe 
Biblioteket öppet - fika 

vecka 4 23 måndag   
 24 tisdag                                                                                                                                                        Beställ mat!         

 25 onsdag 19.00 Tjejträff 
 26 torsdag 18.00 Redaktionsmöte Ö-bladet 
 27 fredag   

 
 

28 lördag                                                                                            H M Konungens namnsdag                                                                        

 29 söndag 16-17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 5 30 måndag                                                                                                             Sophämtning 
 31 tisdag                                                                                                   Beställ mat!         

 februari 
 

1 onsdag 19.00 Tjejträff 
 2 torsdag    
 3 fredag    

     
 

januari 2017 
 

Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen 
på o-bladet@vinon.se så det kommer med i kalendariet. 

Se även anslagstavlorna på Vinön! 

mailto:o-bladet@vinon.se
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