


 

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. 
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NNååggrraa  oorrdd  ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
 
 

En varm och solig augustimånad avslutades med en 

fin lyskväll. Jag gick ju som vanligt fackeltåg med 

mina kursdeltagare och i år precis som förra året 

kom några från förra årets kurs tillbaka för att 

vara med om denna kväll. Det är något visst med 

lyskvällar och i år var det något visst med den stora månen med sitt starka sken.  
 

Nu väntar höstens första månad. Lugnet hägrar sig över ön. Lite vemodigt för en del, men många 

tycker att det är skönt med hösten. Luften blir klar och det är lätt att andas. 
 

Det här numret blev klart lite senare än vanligt, det fanns helt enkelt ingen som hade tid innan. 

Det är ju så det är med vår ö-tidning att vi gör den på vår fritid. Egentligen är det helt 

fantastiskt att vi har kunnat ge ut en månadstidning i så många år, femton år!  Det är många 

människor genom åren som har gjort detta möjligt. Nu för tiden har vi en månadsredaktör som 

har huvudansvaret för just den månaden. Dessutom har vi stående ansvarsuppgifter. Christina 

Johnsson bidrar varje månad med spännande recept. Rosie Hellén bidrar med Trädgårdssida eller 

olika rapporter från möten. När det gäller annonserna har Mariann Karlsson skött detta en tid, 

men hon lämnar nu över annonserna till Maj Hedin. Du som vill ha med en annons skickar den som 

vanligt till  o-bladet@vinon.se eller lägger den i blåa postlådan vid skolans dörr - senast den 

15:onde. Mariann slutar inte i redaktionen utan nu tar hon över kalendariet efter Elin Gustavsson 

som har skött om denna sida. TACK Elin för ditt arbete! 
 

Du som skulle vilja komma med i redaktionsgruppen – hör av dig till Eva som har huvudansvaret 

eller någon annan i redaktionen. Vi vill gärna bli fler. 
 

               Månadens redaktör Eva Widlund  

Framsidan visar en av många blommor som vi kan njuta av än ett tag. Bilden är tagen av Maj Hedin. 

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. Välkommen på redaktionsmöte den 
28/9 kl. 18 om du är intresserad!  
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STORMÖTE 
 fredag 18 sept. kl. 19.00 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 14 sept. 

 
Hoppas så många som möjligt kan komma, deltids- och fastboende! 

 
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 

 

Sökes till dassmuséet vid Missionshuset:   

 

              Handfat och kanna för vatten från förr i tiden 

              Handduk 

Ett litet bord eller allra helst en kommod att 
ställa handfatet på 
 
Lämpliga tavlor, pappersbonader, gamla 
tidningar i stort sett allt som hör till utrustningen 
på ett äkta ”två-fjölsdass”. 
 

Peter Kumlin för Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 



 

 

Massage 
 

Elisabeth Behr 

zon- och massageterapeut 

 

kommer till Vinön  

i mitten av 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! 
 

 
 

 
 

hos Peter och Carina 
 

Tel: 019 - 44 80 33 

 
 

 

 
 

   Kaffetårtor och smörgåstårtor kan 
beställas alla dagar 

 

     Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 8 pers       175:-               250:- 
10 pers       205:-               310:- 
12 pers       235:-               365:- 
15 pers       280:-               450:- 

 

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

I lördags, 29 augusti hade vi vår årliga lyskväll. 

En fin tradition som har sina rötter från kusten 

norröver och som har blivit en tradition även 

för oss på Vinön. Eva med sina kursdeltagare 

gick fackeltåg från skolan till Norra badet, där 

den ena marschallen efter den andra blev 

utplacerade utefter strandkanten, på bryggan 

och på stenar. Eftersom många av öborna var 

på bröllop den kvällen blev det inte så mycket folk som vanligt, men vi som 

var där njöt av stämningen och hur vackert det var. En sak som slog mig var 

hur tyst alla pratar, man blir andäktig och vill inte störa det vackra och 

stämningsfulla. 

Maj Hedin 

 

BRÖLLOP 

Lördagen den 29 augusti så gifte sig "Lill" Åke Westerberg och Jenny Hassel.  

Vigseln ägde rum i Gästhamnen och bröllopsfesten ägde rum på Värdshuset.  

På natten när bröllopsparet skulle sova i sitt tält undangömt på Harset så 

fick dom gå längs en väg kantad med marschaller lyskvällen till ära.  

Paret kommer att bära namnet Hassel. 

 

Stort grattis önskar  

jag er och lycka till  

i framtiden 💜  

/ Catrine.  

 

Foto och collage:  

Kate Hermansson 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkeln ”Vinön förr”  

  

startar efter sommaruppehållet 

lördag 5 september kl 14.30 

Gamla som nya deltagare hälsas välkomna! 

 

 

Erbjudande 

20 % rabatt på varor i Lilla skafferiet i Missionshuset. 

Om UllaLena inte har öppet i Missionshuset se efter om hon är i skolan 

eller ring 019-44 81 01. 
 

 

    
                                                  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. 

Pris:      Dygnshyra:  
                Föreningsmedlem  250:- Övriga 500:- 

               Veckohyra: 
         Föreningsmedlem 1000:- Övriga 2000: 

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 



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   
 
e-post: info@vinokonferenser.se Hemsida: www.vinokonferenser.se 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nu finns.… 
 

Vinöpotatis, krondill, squash,  

ev sallad, buketter av blandade sommarblommor i bukett mm.  

 

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 
 

       

 
 

Tjejträffarna startar höstterminen onsdag 23 september kl 19.00. 
 

Vi planerar höstens aktiviteter vid första träffen, kom med och påverka programmet. 

  
 

Välkomna gamla som unga! 
 

mailto:info@vinokonferenser.se
http://www.vinokonferenser.se/


Rapport från Workshop om energi 19 augusti 

 

Vi var arton nyfikna som hade samlats på Värdshusets uteservering för  

att prata om energifrågor med Vinön som bas. Ledare för workshopen 

Christian Pleijel från Kökar, i den åländska skärgården, hade kommit ut 

dagen innan för att ta reda på lite mer om ön och Eva och jag hade gjort 

vårt bästa för att informera.   

Idén med Smilegov är flernivåstyre och vi hade locka ut Anita Touronen  

(S Landsbygdsnämnden)och Charlotte Edberger Jangdin (C ordförande 

Tekniska nämnden) utöver oss vinöbor.  

 

Christian Pleijel har studerat öar mer än de flesta och påstår att: 

Öbor har brist på förnödenheter och lär sig därför att lösa problem.  

Många öar har också brist på människor och öbor lär sig därför att  

umgås med alla och måste därför vara lite mer öppna och nyfikna.  

Vi gick igenom lite fakta om Vinön och inser att det är nog ingen som har 

räknat hur många brunnar för vatten som finns på ön. Christian påstår även 

att trycket på öar ”the human pressure” varierar från hur det ser ut på fastlandet.  

Vinön får ta emot ”the human pressure” från ca 212 öbor på årsbasis. För mer information 

läs Christians bok ”Hur man läser av en ö”, som finns på Vinöns bibliotek. 

Vi fick i grupper uppdrag att tänka på hur man kan jobba med energifrågor på Vinön och när 

vi sorterat bland förslagen kom vi fram till att vi behöver kartlägga energiåtgången, ta reda 

på mer om solenergi och lagring av den, både solenergi för privat bruk och gemensamt ägd 

solenergi. Vi tyckte även att biogas var intressant att få veta mer om. Förändringarna med 

vatten och avlopp är en stor fråga för alla öbor just nu så mer info om det är också viktigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Helårsboende, halvårsboende och deltids-
boende vinöbor deltog i grupparbetena i 
denna workshop om öns framtida energi-
lösningar. I denna grupp syns även en 
politiker från den nya Landsbygdsnämnden, 
Anita Touronen.  

Charlotte Edberger Jangdin 

lyssnade intresserat. 



Vi kom fram till att Rosie och Christian ska skriva klart energiplanen  

under september. Lennart Andersson från Skärgårdarnas Riksförbund,  

sakkunnig om solenergi, biogas och avlopp ska komma till Vinön under  

oktober (24:e eller 25:e okt). Energirådgivare från Örebro kommun  

ska bjudas ut. (Vid förfrågan har de meddelat att de informerar i Örebro  

och inte vill åka någonstans). Det är även intressant vad regionen har  

på gång när det gäller energifrågor och om någon på regionen vill komma  

ut till Vinön och informera. 

 

De som var med på workshopen finns nu med på en sändlista och 

kommer få extra mycket information och om man vill hålla sig lite extra 

informerad är du välkommen att höra dig till mig.  

Tack till alla som hjälpte till att få en så bra workshop!  

Mer info kommer i senare Ö-blad! 

Vid tangentbordet RoseMarie Hellén 

Vid kameran Eva Widlund 

 

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

 

VAD blir du glad över? Dela med dig till Ö-bladets läsare! 

Hör av dig till redaktionen så vi får fler ”gladisar” under hösten. 

 

 

Jag blir glad när jag hör skördetröskor  

på Vinön igen! 

Rikard 

 

Jag blir glad när folk hjälps åt att hålla  

fint på vår ö. 

 

Dagen efter lyskvällen kom jag ner till norra stranden för att ta hand 

om kursdeltagarnas marschaller och om det fanns flera kvar. Men 

någon/några hade redan plockat bort alla rester från lyskvällen. Tack! 

Eva  

Christian Pleijel fick med sig en 

Vinökasse med kartan efter 

workshopen på Vinön. 

 
Vinöns kultur- och hem-
bygdsförening har köpt in 
den spännande storboken 
”Hur man läser av en ö”.  

Den innehåller många 
vackra foton från öar i 
Europa och en metod-
presentation hur man kan  
läsa av öar. 

Boken är skriven av 
Christian Pleijel, bosatt på 
Kökar i den åländska 
skärgården. 

Boken finns på Vinöns 
bibliotek och kan köpas via 
SRF, kontakta Eva! 

 



 

       Arbetsgruppsmöten på Hemsö  

 
Hemsö ligger utanför Härnösand vid Ångermanälvens 

mynning. Hemsö har en yta på 54 km², till Hemsö går en 

trafikverksfärja. Leden trafikeras av två färjor en linfärja och 

en motordriven färja. Överfarten tar mellan 5-10 minuter sundet är 540 meter långt men är strömt. 

Det finns mycket skog på Hemsö och ön är väldigt kuperad, Hemsö har enligt uppgift från 

Hemsöborna själva 112 invånare. Det är inte denna ö som Strindberg skriver om i Hemsöborna.  

Skärgårdarnas Riksförbund har de senaste åren försökt jobba i arbetsgrupper kring olika teman, för 

att kunna vara effektiva och bredda engagemanget i olika frågor. I år fick arbetsgrupperna möjlighet 

att komma till Hemsö för att träffas och kunna arbeta ihop under några dagar. SRF har grupper kring 

följande områden: 

 Skärgårdsboende 

 Färjegruppen 

 Skärgårdsbarnens skolor 

 Bredbandsgruppen 

 Miljö och energi 

 Fiskegruppen 

 Skärgårdens unga 

 Skärgårdsbönder 

En del grupper är väldigt aktiva och andra är lite mer stillsamma. Numer finns också 

Blåljusgruppen som har tillkommit eftersom dessa frågor är helt nödvändiga för att kunna ha 

en levande skärgård. Jag har tagit på mig att leda den här 

gruppen och vi hade vårt första möte nu på Hemsö.  

Vårt första mål är att inventera hur det ser ut i Sveriges 

skärgårdar när det gäller blåljusfrågor. Mer information om 

det arbetet kommer när inventeringen är färdig. 

Den som tycker att någon av dessa grupper verkar intressant 

är välkommen att höra av sig till mig för att veta mer, det 

finns alltid möjlighet att vara aktiv i arbetet för att kunna 

förbättra 

förutsättningarna inom 

dessa områden. 

På Hemsö har Hemsö fästning dominerat livet under 

lång tid. Fästningen är nu nerlagd men visas upp för 

allmänheten och har blivit ett stort besöksmål, ca 5000 

besökare per år. Med en helt nybyggd restaurang. Vi 

fick sova nere i berget som de värnpliktiga gjorde på sin 

tid. Det var lite av en upplevelse att på kvällen få gå ner 

i en trappa rakt ner i berget till sina sängar, för att sen på morgonen komma upp och ut till 

en vidunderlig utsikt över hav och öar.  Hemsö skärgårdsförening tog väl hand om oss under 

de jättefina sensommardagar vi fick på Hemsö. 

 
Vid tangentbordet RoseMarie Hellén 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack till alla släktingar och vänner för att ni gjorde min födelsedag till ett vackert minne. 
Vädrets makter var på vår sida, solen sken och värmde oss alla på vår altan, 

så kan det vara en vacker dag i augusti! 
 

STORT TACK! 
Berthold Karlsson 

 
P.S. Extra mycket tack för alle de 70 tallkottarna, de kommer att värma många gånger i vinter. D.S. 

 

 

 

ARVID gratuleras på myndighetsdagen 5e september! 
Ett stort litet steg för en ung man med varmt hjärta. 
 

 
     

 
 

Hösten 2015 finns vi vid Vinöns skola: 
 
tisdag 15 september 
tisdag 13 oktober 
tisdag 10 november 
tisdag 8 december 
 
Boka tid på tel. 019 - 602 30 21 
mån - fred kl. 10 – 15. 
 
Kostnad för besöket är 80 kr.  
Frikort gäller. 
 

 
  



Inbjudan till arbetsgruppen Vatten och avlopp den 4 oktober kl 16 i skolan 
 

  Dagordning: 

   Genomgång av skriftlig rapport från Vatten och avlopps- 

   föreningen kring  

   södra Väringen 

   Information från Smilegov-workshopen 

   Planering inför möte när Lennart Andersson från SRF är inbjuden 

   Övrigt 

Välkomna! 
/ Vinöns Kultur- och Hembygdsförening genom Birgitta 

 

 

Massage under hösten 
 

Jag är på Vinön emellanåt även under hösten 

så prova att ringa på tel. 073 - 219 14 14 för att boka tid. 

 

Välkommen! 

Lena Magnusson 

 

 

Uppställningsplatser i lagård 
 

en för bil alternativt båt och en för bil 

Ring 019-44 80 26 el 019-14 31 11 
 

Marianne Lundholm 

 

 

 

Helgen 2-4 oktober håller en husbilsklubb sin årliga mötesträff  

på Vinön. De börjar komma på fredagen.  

Färjan är informerad! 

 



Det har varit kurs igen på ön 

Kursen i utomhuspedagogik (Linköpings Universitet)  

har haft sin sommarträff. I dagarna tre har det varit 

entusiastiska kursdeltagare som har rört sig på ön. 

Under lördagen deltog Anders Szczepanski från 

Universitetet med sin oerhörda kunskap om natur och 

forskning.  På söndagen tillbringades förmiddagen i 

Örtträdgården hos Rosie. Man hann även bekanta sig 

med kräftor på olika vis innan det på måndagen var 

dags att ta emot barn från Vingåker. Det är väldigt 

populärt att få komma på gratisdagar till Vinön och  

det är många skolor som anmäler sitt intresse. Nästa 

träff är det hösttema och det blir helgen 10-12 oktober.  

                                                  Eva Widlund, kursansvarig 

 



MAJESTÄTISKA SUCCÉBAKELSER 

100 g matjessill, avrunnen vikt 

1 dl gräslök 

2 dl vispgrädde 

1 dl crème fraiche 

1 msk dijonsenap 

2 krm salt 

1 krm svartpeppar 

Garnering 

rädisor, gräslök, rödlök, matjessill 

Gör så här 

Låt sillfiléerna rinna av och skär dem sedan i 

småbitar. Finhacka eller klipp gräslöken fint. 

Vispa grädden ganska hårt. Blanda sill, 

gräslök, grädde, crème fraiche och senap. 

Smaka av med salt och peppar. Häll smeten i 

aluminiumformar med plastfilm eller i 

silikonformar. Ställ in i frysen minst 4 

timmar, gärna över natten. Ta ur bakelserna 

ur formarna och garnera ca 10 min före 

servering. 

 

FRITTATA  

Till en frittata tar man ofta vad man har i 

grönsaksväg. Använd en stekpanna som går 

bra att ha i ugnen. I Spanien äter man ofta 

frittata som tapas till ett glas öl eller vin. 

4 port Ugn 150-160° 

8 ägg 

½ gul lök (finhackad) 

½ röd paprika (finhackad) 

200 g champinjoner (kvartade) 

2 dl riven parmesan 

4 kokta matpotatisar (skurna i mindre bitar) 

2 dl mjölk (beroende på äggens storlek) 

salt, peppar 

Gör så här 

Skala potatisen och lägg dem i en kastrull 

med lättsaltat, kallt vatten. Koka upp och låt 

sjuda till de är mjuka rakt igenom. Sätt 

ugnen på 160°. Förbered grönsakerna under 

tiden. Skala och finhacka löken. Finhacka 

paprikan och kvarta champinjonerna. Stek 

svampen i lite olja på ganska hög värme. 

Knäck äggen i en bunke och vispa sönder 

dem. Blanda sedan i mjölk och parmesan. Här 

kan man få tillsätta lite extra mjölk ifall 

äggblandningen är för tjock. Blanda i resten 

av ingredienserna. När potatisen är mjuk, 

häll av vattnet. Låt svalna något och dela 

dem sen i mindre bitar. Blanda ner bitarna i 

smeten. Hetta upp en stekpanna med smör 

och häll i smeten. När blandningen börjar 

sätta sig i kanterna av pannan, ställ in den i 

ugnen på 150-160° i cirka 15-25 minuter. 

Servera frittatan som den är, eller med en 

grönsallad.  

 

KRÄMIG OMELETT MED SKINKA 

4 port 

3 purjolökar 

2 små, färska rödlökar 

2 msk olivolja 

½ dl vatten 

100 g färskost 

2 dl grädde 

8 ägg 

1 tsk kummin 

1 tsk timjan 

Servering: färsk timjan, lufttorkad skinka, 

knäckebröd 

Gör så här 

Tvätta, ansa och strimla purjolöken. Skala 

och hacka rödlöken. Stek löken mjuk i olja, 

rör om några gånger under tiden. Salta och 

peppra. Tillsätt vatten, koka sakta i 15 min. 

Vispa färskost, grädde, ägg och kryddor. 

Häll äggstanningen över löken, stek på svag 

värme och rör samtidigt försiktigt med en 

trägaffel tills äggsmeten stannat, men 

fortfarande är krämig. Klipp över färsk 

timjan och servera med skinkan och 

knäckebröd. 

 

ENKLA PIZZABULLAR 

En extra barnvänlig variant av pizzabullar. 

Pizzabullar är goda både nygjorda och 

mikrovågsupptinade. Pizzabullar funkar även 

som picknickmat. 

24 st Ugn 225° 

Deg 

50 g jäst 

50 g smör 

1 msk flytande honung 

4 dl mjölk 

1 tsk salt 

10 dl vetemjöl 

Fyllning 

1 sats pizzasås eller tomatketchup 

200 g rökt eller kokt skinka 

2 dl riven ost 

torkad oregano 

http://www.recept.nu/search?searchtext=gul%20l%C3%B6k%20(finhackad)
http://www.recept.nu/search?searchtext=r%C3%B6d%20paprika%20(finhackad)
http://www.recept.nu/search?searchtext=champinjoner%20(kvartade)
http://www.recept.nu/search?searchtext=riven%20parmesan
http://www.recept.nu/search?searchtext=kokta%20matpotatisar%20(skurna%20i%20mindre%20bitar)
http://www.recept.nu/search?searchtext=mj%C3%B6lk%20(beroende%20p%C3%A5%20%C3%A4ggens%20storlek)
http://www.recept.nu/search?searchtext=salt
http://www.recept.nu/search?searchtext=peppar


Gör så här 

Smula ner jästen i en degbunke. Smält smör, 

tillsätt mjölk och värm till fingervarmt (37 

grader). Häll vätskan över jästen och rör 

tills den löst sig. Blanda i honung och salt. 

Tillsätt mjöl och arbeta degen smidig. Låt 

jäsa övertäckt 30 minuter. Ta upp och 

arbeta degen en stund på mjölat bakbord. 

Dela degen i två delar och kavla ut degen till 

två rektanglar, ca 30x40 cm. Bred på ett 

tunt lager pizzasås eller tomatketchup. 

Fördela skinkan och osten över pizzan. Strö 

på torkad oregano. Rulla försiktigt ihop från 

långsidan och skär 12 bitar av varje. Placera 

varje bit i en bullform eller på en plåt klädd 

med bakplåtspapper. Pensla med ägg och 

strö över lite torkad oregano. Grädda mitt i 

ugnen 8-10 minuter. Låt svalna lite innan 

servering. 

 

SNABB PIZZASÅS 

En snabb, enkel och god pizzasås. Blir det 

över så går den utmärkt att frysa in. 

1 gul lök 

2-3 vitlöksklyftor 

2 msk olivolja 

500 g passerade tomater 

1 msk honung 

1 tsk oregano 

1 tsk salt 

Gör så här 

Hacka lök och pressa vitlök och fräs i en 

kastrull med olja. Tillsätt övriga 

ingredienser och koka ihop såsen i 10-15 

minuter. Låt den svalna innan den används. 

 

RÖDBETSPAJ MED FETA, HONUNG OCH 

TIMJAN 

Enkel paj med lyxig smak. Passar till såväl 

förrätt som middag mitt i veckan. Men glöm 

inte att servera med rikligt av rostade 

solroskärnor ‒ det gör hela rätten. 

4 port Ugn 200° 

Pajdeg 

1 msk potatismjöl 

1 msk vatten 

3½ dl vetemjöl 

150 g rumstempererat smör 

Fyllning 

4 färska normalstora rödbetor 

200 g fetaost 

2 dl gräddfil eller naturell yoghurt 

1 ägg 

½ msk flytande honung 

½ tsk svartpeppar, grovmalen 

½ tsk torkad timjan 

1 dl riven ost att strö över 

rostade solroskärnor att strö över 

Till servering: ruccolasallad, ärtskott 

Gör så här 

Blanda alla ingredienser till pajdegen i en 

bunke och arbeta snabbt ihop till en deg med 

händerna eller med en elvisp. Lägg degen på 

en mjölad arbetsyta och kavla ut den till en 

rektangel eller rundel. Fodra hela insidan av 

en pajform, cirka 23 cm i diameter eller 

cirka 40 × 15 cm, med degen. Skär av 

överhängande deg, nagga bottnen med en 

gaffel och låt formen stå i kylen i 20 minuter. 

Förgrädda pajskalet i 10 minuter. 

Koka rödbetorna i 20–30 minuter eller tills 

de har blivit mjuka. Låt dem svalna och gnid 

sedan av skalen. Skiva rödbetorna tunt. 

Smula sönder fetaosten och blanda samman 

med gräddfil, ägg, honung och kryddor. 

Fördela rödbetsskivorna över pajbottnen, 

täck med fetaostblandningen och toppa med 

den rivna osten. Grädda i cirka 30 minuter 

eller tills pajen fått fin färg. Rosta 

solroskärnorna i en torr stekpanna och strö 

dem över den färdiga pajen. Servera 

tillsammans med ärtskott och rucolasallad. 

 

LÄTTLAGAD ÄPPELPAJ 

6-8 port Ugn 225° 

150 g smör 

2 msk rörsocker 

3 dl vetemjöl 

1 tsk bakpulver 

1 tsk vaniljsocker 

3-4 äpplen 

Gör så här 

Smält smöret. Blanda socker, vetemjöl, 

bakpulver och vaniljsocker och rör ner i 

smöret. Tryck ut degen i en pajform, ca 24 

cm. Kärna ur och skär äpplena i tunna skivor 

och lägg på pajdegen. Grädda mitt i ugnen 

20-30 min. Garnera gärna med lingon och 

servera en klick grädde till. 

 

Så är det dags igen för något nytt i receptväg. I 
brist på fantasi denna gång har jag plockat några 
enkla recept ut min receptskatt. Hoppas det är 
något du kan få användning av. 

Smaklig måltid önskar Christina J 



 

 



vecka 36 1 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                Beställ mat!                                                                                

 2 onsdag   

 3 torsdag   

 4 fredag   

 5 lördag 14.30 Cirkeln ”Vinön förr” startar höstterminen 

 6 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika 

vecka 37 7 måndag  Sophämtning 

 8 tisdag  Beställ mat!                                                                                

 9  onsdag 14.30 Öppet Hus i Missionshuset 

 10 torsdag   

 11 fredag   

 12 lördag   

 13 söndag 16-17 Biblioteket öppet - fika 
vecka 38 14 måndag   

 15 tisdag  Hälsovård på väg – tidsbeställning                                             Beställ mat!   

 16 onsdag   

 17 torsdag   

 18 fredag 
19.00 

 
Stormöte ”Utvärdering av sommaren” se annons 

   19 lördag 
14.30 

 
Cirkeln ”Vinön förr” 

 20 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika 
vecka 39 21 måndag  Sophämtning                                                                                                               

 22 tisdag  Beställ mat!   

 23 onsdag 
19.00 

 
Dags för tjejträffar igen 

 24 torsdag   

 25 fredag    
 26 lördag   

 27 söndag 
10.00 
16-17 

Gudstjänst Per Mathisen - kaffe  
Biblioteket öppet- fika  

vecka 40 28 måndag  Redaktionsmöte 
 

 29 tisdag  Beställ mat!   
 
 30 onsdag   

oktober 1 torsdag   
 2 fredag   

 

 Ett bussföretag har aviserat resor vardagar till Vinön under veckorna 38, 39 och 40. Det är inte 
säkert att de kommer alla dessa dagar. Förutom det känner vi till bussar den 4/9, 8/9 och 19/9. 

 

september  2015 

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