


 

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 

Några ord från redaktionen …  

 

 

 

 

Då har vi kommit fram till oktober månads Ö-blad och 

här kommer vi få bildreportage från den fina kvällen  

med Liden som deltagarna var mycket nöjda med, och 

vädret var verkligen tillmötesgående under kvällen. Vi 

kommer få mer läsning om Vinön förr. Som vanligt blir 

det information om vad som händer under oktober och 

framöver.  

 

Bilden visar en potatis av sorten Asterix som har växt 

lite konstigt och tar nästan formen av ett hjärta. Det har 

trots torkan varit en ganska bra säsong för potatis.  

 

Det fanns en tid när i stort sett alla på Vinön var 

engagerade i att plocka potatis, om det så bara var till 

uppgift att sitta på potatislasset och störa de vuxna så 

lite som möjligt. När jag efter en eftermiddags potatisplockning för många år sedan, påtalade att jag 

var stel i ryggen berättade min farfar Hugo för mig att jag minsann inte hade en rygg utan bara ett 

snöre som arslet hängde på. Min farfar hade jobbat med kroppen i hela sitt liv och kände av det, 

även om han inte direkt klagade, utan mest kom med små syrliga kommentarer. Min morfar Folke sa 

lite bistert i slutet på september, att oktober var ju också en bra potatismånad också. Jag har nu fått 

lära mig att oktober är en utmärkt månad att plocka potatis i för då har de växt färdigt och källaren 

börjar få rätt temperatur. Så lycka till alla ni som har er potatis kvar att plocka upp och bra jobbat till 

er som fått upp er potatis. Till er som inte själva odlar er potatis så vet ni nu att det finns bra potatis 

på ön så det är bara att svänga in vid potatisskylten och handla. 

 

 

Tack till alla som hjälpt till med Ö-bladet denna månad!  

Välkomna med bidrag till nästa månad, Ö-bladet blir vad vi gör det till!  

Månadens redaktör RoseMarie Hellén 

 

 

 
Framsidan: Medlemsresa med båten Liden, foto: Eva Widlund 

 

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


HÖSTEN 2017 FINNS VI VID VINÖNS SKOLA: 
 
tisdag 17 oktober 
tisdag 14 november 
tisdag 12 december 
 
Boka tid på tel 019 – 602 30 21 
måndag – fredag kl 9.30 – 15.30 
 
Kostnad för besöket är 80 kronor, Frikort gäller 
 

 

Ett stort tack till Anders Ekblad för att du ställer upp i stort som 
smått och när som helst!  

En kram från Maggan (redaktionen instämmer till fullo)  

 

Tjejträffarna började 27 september och fortsättning följer…………. 
 
Onsdag   4 okt  Onsdag 18 okt 
Torsdag 12 okt Onsdag 25 okt 
 
Programmet inte klart ännu, återkommer med det i nästa Ö-blad 

OBS ny tid kl 18.30 

 
 

Ö-bladsträff under oktober – anmäl ditt intresse! 
 
Tänk att varje månad kommer det ett Ö-blad, ibland går det några dagar in på den nya 
månaden innan det kommer i lådan och då undrar folk vad som har hänt. Eftersom tidningen 
görs helt ideellt så måste detta arbete förläggas till fritiden, och då kan det bli så att det drar 
iväg några dagar, men Ö-bladet kommer alltid! 
 

Tack vare ett system med flera engagerade i redaktionsarbetet fungerar det – år ut och år in! 
Sedan några år har det fungerat med månadens redaktörer som turas om att ta ett ansvar 
för att få ihop ett Ö-blad. Det finns även en annonsansvarig och en som fixar kalendariet. En 
del inslag är återkommande inslag som Receptsidorna och Trädgårdsidan. Kopieringen görs 
på ö-kontoret och Sune delar ut tidningen i lådorna. TACK alla som är med i denna kedja! 
 

Jag som har det övergripande ansvaret för tidningen kommer att bjuda in till ett möte under 
oktober månad, då vi går igenom arbetet under trivsamma former med någon förtäring.  
DU SOM VILL VARA MED denna kväll anmäl dig till mig så kontaktar jag dig när jag har 
bestämt dag. Det gäller både er som har varit med tidigare men även du som är nyfiken på 
arbetet med Ö-bladet och som kan vilja vara med på något sätt. 
 
Hör av dig till o-bladet@vinon.se eller ring mig på 0768 564692 
Eva Widlund, Vinöns kultur-och hembygdsförening  

mailto:o-bladet@vinon.se


Vinöns kultur- och hembygdsförenings medlemskryssning med båten Liden  
 

En otroligt vacker kväll med blank sjö for lite drygt 30 personer  

på kryssning med Liden. Kapten Norén meddelade oss att färden 

skulle gå till Göksholms slott och Katrinelund. På hemvägen åkte 

vi förbi Åsby och tittade på Ernsts sommarprojekt från TV4.  

Ombord serverades räkor, bröd och aioli som smakade 

förträffligt. Valfri dryck därtill. 

Vi tyckte alla att det är ett utmärkt sätt att träffas och umgås  
en lördagskväll. 
 

 

 

Kapten Hans-Ove Norén och Pelle Björkman hälsade oss välkomna ombord. 

 
 
          Vackra vyer och trevligt att umgås, en  
          lyckad kväll var alla överens om.  
          Vi gör väl en ny tur nästa år? 
 
 
 
 
Resan tog cirka 3 timmar och nöjda 
och belåtna var vi åter på Stenören 
vid 19-tiden.  
 
Foton: Eva Widlund och Catrine Neiler 



 

Vinön som besöksmål 

Örebrokompaniet besökte Vinön 

en eftermiddag i september 

 

Från bergen till sjön, nu har intresset från Örebro 

ändrats från Kilsbergen i väster mot sjön i öster, 

Hjälmaren som besöksmål och därmed även Vinön. 

Björn Fransson, Örebro kompaniet 

 
Björn Fransson från Örebrokompaniet berättade om den satsning man vill göra på Hjälmaren. Utveckling av 

aktiviteter kring vatten är ett prioriterat område. De fem kommunerna runt Hjälmaren (Örebro, Arboga, Eskilstuna, 

Katrineholm och Vingåker) har tillsammans tagit fram en ny Hjälmarenkarta, som har delats ut gratis. Den har 

funnits i skolan i sommar. Till nästa sommar kommer även en websida. Björn redogjorde också för en 

rådgivarrapport som en besökare i slutet av juni hade i uppdrag att göra. Den följde en modell som 

Swedish Welcome har utarbetat och den ska hjälpa verksamheter att se sina starka sidor och se hur 

man kan utvecklas. Metoden bygger på att en professionell gäst, rådgivaren, tittar på verksamheten 

ur ett utifrånperspektiv och som stöttar med förbättringsförslag så att verksamheten vet hur den kan 

bli precis så bra som den vill bli.  
 

En förstudie ska göras ”Skärgårdsturism i Hjälmaren” för att se var och hur det är intressant att gå vidare. Det ska 

göras i samverkan med de som bor och verkar i områdena. För Vinöns del handlar det ju mycket om att färjan inte 

kan ta för mycket besökare om det ska fungera för öborna. I runda bordssamtalen pratades det om att det behövs 

tydligare information om hur man bäst kan ta sig till Vinön utan bil. Det handlar om att hitta och få till fungerande 

bussförbindelser åt både Örebrohållet och Vingåkers/Katrineholmshållet som passar till färjeturerna. Båda färjorna 

behövs under längre period under sommaren. Fler parkeringsplatser i Hampetorp och cykeluthyrning stod även på 

önskelistan. 

 

Trots att det var på dagtid 

mitt i veckan fanns det en del 

vinöbor som kunde delta på 

mötet. Däribland två av våra 

yngsta vinöbor med sina 

mammor. (Tyvärr blev det 

ingen bild på dem) 

 

Med på mötet var olika personer, alla med intressen kring 

Hjälmaren. Malin Björk - naturvård, Andreas Ernestam - 

kommunen projektuppdrag helhetsperspektiv aktiviteter 

i och kring Hjälmaren, Charlotte Pålsson - kultur och fritid, 

Mikael Ekman - Landsbygdsenheten, Björn Fransson - 

Örebrokompaniet, PA Gerdevåg - Örebrokompaniet projekt-

ledare cykelleder och vandringsstig samt Bengt Bronner - 

Samverkarna i Östernärke, olika projekt (ej med på bilden). 

 

Eva Widlund 



HÄNDELSER PÅ VINÖN, förr och nu 

Del 7 – berättat av Sune Mohlin 

 

Färjorna på Vinöleden - fortsättning 

Efter 20 år var det dags att planera för en ny färja.  En förening hade bildats på Vinön som 

jobbade för en fast förbindelse med en vägbank till västra landet vilken skulle gå över 

holmarna och iland på Hornudden. Vägverket beslutade dock att en ny färja skulle byggas. 

 

Färja 343 - Sedna 

Skrovet till den nya färjan byggdes i något 

av de baltiska länderna och bogserades 

under dramatiska förhållanden, på grund av 

mycket hårt väder, till Djupviks varv på 

Tjörn, där den byggdes klart. Färjan bygg-

des 44.3 meter lång och 7.2 meter bred 

med en modul i vardera änden som får 

lyftas bort vid färd i Hjälmare kanal. I och 

med den längden kan färjan lasta 14 bilar.   

 

Den nya färjan Färja 343 stod klar för leverans den 22 september 2005, trots önskemål om att 

den skulle utrustas med 4 motorer så blev det bara 2 motorer som skulle utgöra mot-svarande 

styrka, vilket gör att om det blir fel på en motor så får färjan läggas still. 

Färjan började sin färd från Tjörn till Vinön den 29 september klockan 03.00 och kom till Vinön 

den 8 oktober efter att ha gjort uppehåll i Göteborg för justering av navigations-utrustningen 

och även uppehåll i Varberg för hård blåst. 

Den 26 oktober invigdes färjan under stor pompa och ståt. 

Det var ett 40-tal personer inbjudna från Färjerederiet, 

Vägverket, Länsstyrelsen och Kommunen. Det var också 

representanter från Djupviks varv, Volvo och Schottel 

(propelleraggregatet) samt att det var många vinöbor och 

sommargäster som var samlade. 

Gästerna hämtades i Hampetorp med den nya färjan klockan 

12.00, dagen till ära hade den flaggspel hissat. Allt gick enligt 

planerna, men när färjan skulle gå in i färjeläget på Vinön 

hade ett fel uppstått och det gick inte att backa upp, vilket 

resulterade i att färjan landade med en kraftig duns. Det blev 

dock inga personskador och inte heller skador på färjan. 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

Den 26 oktober 2005 var det färjedop på Vinön – pressen var samlad, öbor var på plats och det skålades för öns nya färja 

 

 

Färja 343 döptes till Sedna av ekonomidirektör Lena Erixon från Vägverket. 

De inbjudna gästerna och färjepersonalen blev bjudna på mat på värdshuset och de övriga 

bjöds på kaffe och tårta vid färjeläget. Felet på färjan rättades till och alla fick en bra resa 

tillbaka till Hampetorp.  

Färjan Sedna har ett lämpligt skrov som gör att den går bra i isen vilket har gjort att de vintrar 

som har varit sedan hon kom så har det inte varit några problem. Färjepersonalen har skött 

isvägarna de vintrar som isen har varit för tjock för att färjan kunde klara den, men nu har de 

frånsagt sig allt ansvar för isvägar. Det är även så att den personal som är anställda på färjan 

nu inte har den kunskap som behövs för att bedöma isens kvalité. 

Färjan har haft sin stationeringsort här på Vinön men flyttades sommaren 2009 över till 

Hampetorp och sedan 2010 är det Trafikverket som har tagit över huvudmannaskapet för  

de gula färjorna i Sverige.  

 

Berättat av Sune Mohlin 

Eva Widlund, foto: privat 

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Vinöns kultur-och hembygdsförening har flera arbetsgrupper, bland annat en färjegrupp som också har 
kontakt med den färjegrupp som finns inom Skärgårdarnas Riksförbund. Två gånger om året har SRF:s 
färjegrupp möte med Trafikverkets färjesamordnare och rederichefen på Färjerederiet. Inför dessa 
möten samlar man in synpunkter från olika färjeleder inom medlemsföreningarnas områden, här lyfts 
både det som fungerar bra och det som inte fungerar så bra. Rapportering från dessa träffar kommer 
regelbundet i SRF:s tidning Vi skärgårdsbor. 



 

 

 

 
Kaffetårtor och smörgåstårtor  
     kan beställas alla dagar 
 

 
Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 

  8 pers       200:-               300:- 
10 pers       230:-               360:- 
12 pers       260:-               420:- 
15 pers       320:-               500:- 
 
Ring Sten Tel: 070-239 02 11, 019-44 80 15 
 

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!  
 
 

 KOSTNADER 
 Föreningsmedlem Övriga

 Dygnshyra 250:- 500.‐

 Veckohyra 1.000:- 2.000:‐

 
 
 

 
 
 

Sommarblommor finns tills frosten tar dem. 
Ljung när det blir svalare, beställ gärna.  
Vinterpotatis, olika sorter i säckar om 10 kg. 
Gravsmyckeskransar och buketter endast efter 
beställning, senast tisdag den 24 oktober. 
För dagsaktuell information eller önskemål ring: 
 
019-44 80 50, 070-370 59 50 

Varmt välkomna 

     Mona Blixt 
 

 
 FÄRSKA VINÖÄGG OCH POTATIS 

Glass finns att köpa! 

hos Peter och Carina  

Tel: 019-44 80 33 
 

  
 



 

Trädgårdssidan går ut i naturen och träffar på… 

Vår vän Karl-Johan 

I år måste man väl verkligen säga att det har varit ett bra år för  

Karl-Johan, i vår familj har vi plockat Karl-Johan nästan varenda dag 

under september. Det såg ju ut som att svampsäsongen skulle torka 

bort men då började det att regna och då kom Karl-Johan och hans 

vänner som svampar ut jorden.  

 

Informationen nedan har jag tagit från svampguiden.com   

Beskrivning 

• Hatt välvd, ljusbrun till mörkbrun, ofta skrynklig mot hattkanten, 
  i fuktigt väder klibbig. 
• Fot vit till ljusbrun, vanligen knubbig, med ett vitt ådernät  
  (syns tydligast upptill). 
• Rör som unga vitaktiga, senare gula till gulgröna. 
• Svampkött vitt, strax under hatthuden svagt brunviolett.  
• Smak mild, nötlik. 

Karl-Johan förekommer allmänt i barr- och lövskog över hela 
Skandinavien. Vissa år uppträder den i stora mängder, så kallade  
Karl-Johan år. De gula rören på äldre exemplar kan användas till  
att färga ullgarn vackert gult. 

Passar till all sorts matlagning, god som ingrediens i såser, soppor, 
stuvningar med mera. Går bra att torka för långtidsförvaring. Skiva då 
svamparna i cirka 5 millimeter tunna skivor innan du lägger dem på tork. 

Hatthuden kan ibland bli grönfärgad vid upphettning. Det är en naturlig 
egenskap hos vissa stensoppar och har ingen negativ inverkan på mat-
värdet. Färgen uppkommer vid upphettning och försvinner så snart 
svampen har svalnat. 

Förväxlingssvampar 

Gallsopp - ofta med mörkare ådernät, bitter i smaken, oätlig. 
Finluden stensopp - hatt finluden. Svampkött vitt strax under hatthuden, 
god matsvamp.  
Rödbrun stensopp - med mörkare rödbrun, ofta gropig hatt, god 
matsvamp. 
Brunsopp - saknar ådernät på foten, god matsvamp. 

 
Hoppas att det kommer mer Karl-Johan och andra svampar  
under oktober!  

Lycka till i svampskogen och håll koll på vad ni tar med er hem! 

Hälsningar från Rosie! 

http://svampguiden.com/art/visa/tylopilus_felleus
http://svampguiden.com/art/visa/boletus_reticulatus
http://svampguiden.com/art/visa/boletus_pinophilus
http://svampguiden.com/art/visa/boletus_badius


KRÄMIG MEDELHAVSGRATÄNG MED 

TIMJAN 

4 port Ugn 200 

500 g potatis 

1 rödlök 

1 squash 

2 tomater 

150 g fetaost 

1 dl svarta oliver 

salt, peppar 

1 tsk torkad timjan 

2 vitlöksklyftor 

2 dl matlagningsgrädde 

Gör så här: 

Skala och skiva potatis och lök. Skiva squash och 

tomater, tärna fetaosten. Blanda alltsammans 

med oliverna i en smord ugnsfast form. Krydda 

med salt, peppar och timjan. Pressa vitlöken i 

matlagningsgrädden och häll över gratängen. Låt 

stå i ugnen ca 45 min tills potatisen känns riktigt 

klar. 

 

FÄRGGLADA GRATÄNGEN 

4 port Ugn 225° 

800 g mjölig potatis 

1 gul lök 

3 tomater 

1 msk smör 

100 g babyspenat 

500 g krossad tomat 

2 tsk basilika 

3 krm riven muskot 

2 vitlöksklyftor 

salt, peppar 

100 g västerbottenost 

Gör så här 

Skala och skiva potatisen. Skala och hacka löken. 

Skär tomaterna i skivor. Smörj en ugnssäker 

form. Varva potatis, lök, tomater och spenat i 

formen. Blanda krossade tomat, basilika och 

muskot. Pressa i vitlök och smaka av med salt och 

peppar. Häll blandningen i formen. Tillaga mitt i 

ugnen ca 30 min. riv över ost och gratinera 10 

min. 

 

GRATINERAD SENAPSTORSK 

4 port Ugn 225° 

500 - 600 g torsk, filé eller rygg 

2 dl lättcrème fraiche 

2 vitlöksklyftor, finrivna 

1 dl riven parmesanost 

2 tsk dijonsenap 

salt, peppar 

hackad persilja 

Gör så här 

Blanda crème fraiche, vitlök, parmesanost, 

dijonsenap, salt och peppar. Lägg torsken i en 

ugnsform och bred över röran. Tillaga i ugnen 15 

- 20 min tills fisken är vit och klar. Strö över 

persilja. Servera med kokt potatis, ärter och en 

sallad. 

 

FISK I UGN MED GRÄDDSÅS & BACON 

4 port Ugn 200° 

400 g torskfilé 

3 dl vispgrädde 

1 paket bacon, tärnat (140 g) 

3 msk chilisås 

½ dl hackad dill 

1 msk pressad citron 

½ tsk salt 

1 krm vitpeppar 

Gör så här 

Lägg ut fiskfiléerna och strö över dillen. Rulla 

ihop fisken och lägg den i en ugnsfast form. 

Blanda grädde, chilisås, citronsaft, salt & peppar 

i en bunke. Slå det över fisken. Strö över 

baconet. Ställ in i ugnen ca 20 min. 

 

KÖTTFÄRSGRATÄNG MED ZUCCHINI 

4 port Ugn 200° 

500 g nötfärs 

2 zucchini 

1 gul lök 

1 vitlöksklyfta 

olivolja 

salt, svartpeppar 

3 dl krossade tomater 

1 lagerblad 

oregano 

1½ dl grädde 

Gör så här 

Skär zucchinin i skivor på längden. Salta på båda 

sidor och låt vattna ur i 30 minuter. Skölj och 

torka av. Hacka lök och vitlök. Stek nötfärs, lök, 

vitlök i olja och salta och peppra. Tillsätt 

tomater, lagerblad, oregano och grädde. Låt 

koka en stund. Varva sås och zucchini i en smord 

form. Gratinera i ca 30 minuter. Servera med en 

sallad. 

 

 

 

 

 

 

Nytt Ö-blad – nya recept. Den här gången har jag tänkt 
att ugnen får göra det stora avslutande jobbet. Alltså 
gratänger av olika slag. Dessutom ett par efterrätter. 
Vår björnbärsbuske dignar av bär och en enkel paj med 
björnbär är inte så dumt. 

Smaklig måltid önskar Christina J 



PARMESANGRATINERAD KYCKLING  

4 port Ugn 200° 

3 dl basmatiris 

600 g kycklingfilé 

4 dl crème fraiche 

150 g parmesanost 

2 vitlöksklyftor 

3 morötter 

1 tsk salt 

½ tsk svartpeppar 

1 msk smör 

Gör så här 

Koka ris enligt anvisning på paketet. Dela 

kycklingfiléerna med ett snitt på tvären och lägg 

dem i en ugnsfast form. Riv parmesanosten. 

Blanda osten med crème fraiche i en bunke och 

pressa i vitlöksklyftorna. Tillsätt salt och 

svartpeppar. Täck kycklingen med 

ostblandningen och sätt in i ugnen ca 30 min. 

Skala morötterna och skär dem i stavar. Koka i 

lättsaltat vatten i 3 - 4 min. Häll av vattnet och 

blanda ner en klick smör (gillar du vitlök kan du 

pressa i ½ klyfta). 

 

KYCKLING MED PIZZATÄCKE 

Ta det bästa från pizzan och lägg i gratängen! 

Toppa kycklingen med örtkryddad tomatsås och 

ost. 

ca 4 port Ugn 225º  

ca 600 g kyckling, bröst- eller lårfilé 

valfri grillkrydda 

smör till stekning  

ca 100 g riven ost  

3–5 körsbärstomater 

Tomatsås 

1 gul lök  

1 fint riven vitlöksklyfta  

2 msk tomatpuré  

½ dl ketchup  

1 burk krossade tomater, ca 400 g  

salt, peppar 

½ tsk timjan  

½ tsk oregano 

Gör så här 

Skär kycklingfiléerna i mindre bitar. Krydda med 

grillkrydda eller salt och peppar. Bryn dem 

runtom och lägg i en smord eldfast form. Hacka 

löken, fräs löken mjuk, tillsätt fint riven vitlök, 

tomatpuré, ketchup och krossade tomater. 

Krydda med salt, peppar och örtkryddor. Låt 

såsen koka ihop ett par min. Häll såsen över 

kycklingen, toppa med riven ost och några delade 

tomater. Gratinera i ugnen ca 15 min. Servera 

med kokt pasta eller ris och en grönsallad. 

 

STRANDKULLENS BJÖRNBÄRSPAJ MED 

INSLAG AV KOKOS 

4 port Ugn 200° 

Björnbärspaj 

125 g smör 

3/4 dl socker 

1 tsk bakpulver 

1 knivsudd salt 

1 dl kokos 

2 dl vetemjöl 

3 dl björnbär 

Till servering 

2 dl vispgrädde 

1 dl crème fraiche 

2 tsk florsocker 

ev. lite rivet limeskal 

Gör så här 

Smält smöret i kastrull, rör ner socker och 

övriga ingredienser och bearbeta till en deg. 

Tryck ut degen i pajformen så att det bildas en 

kant. Häll björnbären (lätt passerade med 1 msk 

socker) på pajen. Grädda i ca 15 min. Under tiden 

som pajen gräddas, vispa grädden tjock, tillsätt 

crème fraiche (ger en pikant syrlighet) och 

florsocker och rör om. 

 

LÄTTBAKAD ÄPPEL- OCH MANDELPAJ 

4 port Ugn 200º 

4–6 äpplen 

2 ägg 

¾ dl strösocker 

2 dl crème fraiche 

2 msk vetemjöl 

2 tsk vaniljsocker 

100 g mandelmassa, riven 

50 g mandelspån 

Garnering 

florsocker 

äppelklyftor 

ev citronmeliss el mynta 

Gör så här 

Skala, kärna ur och klyfta äpplena. Fördela dem 

i 4 smorda portionsformar. Vispa ägg och socker 

pösigt. Tillsätt crème fraiche, mjöl, vaniljsocker 

och mandelmassa. Fördela smeten över 

äppelklyftorna. Strö över mandelspån. Grädda i 

nedre delen av ugnen 18–20 min.  

Servering: Pudra över florsocker, garnera med 

äppelklyftor och ev citronmeliss eller mynta. 

Servera med lättvispad grädde eller vaniljglass. 
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 1 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 40    2 måndag   

 3 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                      

 4 onsdag 
14.30 
18.30 

Öppet hus i Missionshuset 
Tjejträff                                                                                                                                          

 5 torsdag   

 6 fredag   

 7 lördag   14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr” 

 8 söndag   16-17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 41 9 måndag                                                                                                        Sophämtning 

 10 tisdag                                                                                                                                               

 11 onsdag  18-20 Styrelsemöte VKHF 

 12 torsdag  18.30 Tjejträff obs ändrad dag 

 13 fredag   

 14 lördag  Kurshelg Utomhuspedagogik lörd - månd 

 15 söndag  16 -17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 42 16 måndag   

 17 tisdag  Hälsovård på Väg, tidsbeställning
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 18 onsdag  18.30 Tjejträff 

 19 torsdag   

 20 fredag   

 21 lördag  14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr”                          

 22 söndag 
 15.15  
 16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset Mikael Schmidt - kaffe 
Biblioteket öppet - fika                                               

vecka 43 23 måndag                                                                                                                        Sophämtning     

 24 tisdag                                                                                                                         FN-dagen 

 25 onsdag  18.30 Tjejträff 

 26 torsdag  18.00 Redaktionsmöte 

 27 fredag   

 28 lördag   

 29 söndag  16-17 Biblioteket öppet - fika                                                                Sommartid slutar                                             

vecka 44 30 måndag   

 31 tisdag   

Nov   1 onsdag  18.30 Tjejträff 
   2 torsdag   
   3 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! 
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