Några ord från redaktionen ...
Äntligen har isen släppt sitt grepp, även om den
varit seg på norra sjön så är våren här,
blåsippor och tussilago är på gång, tofsvipan
och sädesärlan har kommit, tranorna skriker för
fullt, och det har kommit många nya små lamm.
Sommartiden har börjat och det märks på att
kvällarna blir ljusare och det är härligt.
Rosie återkommer med sin trädgårdssida med
tips från några entusiastiska odlare på ön och
det är väl också ett vårtecken.
Se även månadens boktips för oss trädgårdsamatörer.
Den populära lunchserveringen i skolan är igång igen, vi säger välkommen åter till UllaLena!
Se matsedeln för april på nästa sida.
Ulf har tittat i gamla tidningsurklipp och hittat en intressant artikel ”Den märkliga Vinön”. Det
var då Vinön fick sin första efterlängtade färja och tänk vilken förändring det blev.
Sjöräddningen har haft en utbildningsdag i grundläggande sjukvård se Ritas reportage
April är årsmötenas månad se annonser och i kalendariet så du inte missar något!
I slutet av april firar vi valborgsmässoafton då vi hälsar våren välkommen!
Vi som gjort Ö-Bladet denna månad är Maj, Eva, Christina, Rita, Ulf, UllaLena och Rosie.
Bilden på framsidan är fotad av Petter Widlund.
Sune delar ut i våra brevlådor som vanligt.
/Månadens redaktör Mariann
Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa postlåda vid dörren till skolan.
Datum som gäller är: 15 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag.

Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening!
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns kultur- och hembygdsförening. Förutom
utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig post eller som e-post. Lämna
adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med de månader som du vill ha tidningen,
så kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2016 är 100 kr för enskild och 200 kr för en familj.
Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

LUNCHSERVERING I SKOLAN TORSDAGAR 12.30
7 april

Kyckling

14 april

Biff Stroganoff

21 april

Kokt Falukorv med senapssås

28 april

Lasagne

Pris 75:-

Bröd, smör, ost, måltidsdryck, kaffe och kaka ingår i priset

Anmälan senast tisdag kl.11 för planering av inköp från Handla 24
Tfn. 019 44 81 01

Varmt välkomna önskar UllaLena
Vinöns Kultur-och Hembygdsförening

TACK för all omtanke om oss båda, alla hälsningar och
blommor, det betyder otroligt mycket och värmer i hjärtat!
Sten och Mariann.

Information från hembygdsföreningen:
Det är många som uttryckt sin oro över
bemanningen av brandvärnet på Vinön.
Därför har hembygdsföreningen sänt ett
brev till Nerikes Brandkår med frågor
angående detta. Redovisas i Ö-bladet då
vi fått svar.
Peter och Mariann

Vinöns kultur- och hembygdsförening
Medlemsavgiften för 2016 är 100 kr för enskild och 200 kr för familj.
När ni betalar in avgiften på pg 46 94 70 -9 ange också era namn.
Från och med det år man fyller 18 år måste man ha eget medlemskap.

Som medlem i föreningen stöder Du arbetet för en levande ö genom:


Utgivningen av månadstidningen Ö-bladet
Ö-bladet delas ut i brevlådorna på Vinön. Det går att få Ö-bladet skickat till en annan adress om man
lämnar frankerade (dubbelt porto) och adresserade kuvert märkta med månadernas namn. Kuverten
lämnas på Ö-kontoret i skolan. Förutom en pappersvariant görs en elektronisk tidning. Denna skickas
ut via e-post till alla som har anmält sin e-postadress.



Bevarandet och användandet av Vinöns skola som en levande hembygdsgård
I skolhuset finns en tvättstuga i källaren, med två tvättmaskiner och en elmangel. Det finns dusch och
vävstuga. På övervåningen finns ett bibliotek med ett fast bokbestånd och böcker som byts ut. Det går
även bra att beställa böcker som man vill låna. På ö-kontoret kan man, mot en avgift, använda sig av
datorerna, kopiera och laminera. Stora salen används för olika möten. Här finns också en mindre del
av våra utställningar om Vinön. Sommartid finns museiboden öppen, den som fick namnet Fornboa
under en omröstning vid elfesten 2012.



Bevarandet och användandet av Missionshuset som en kyrkosal och en lokal för större möten
I Vinöns Missionshus håller Svenska kyrkan gudstjänst en gång i månaden och har även Öppet husverksamhet. Missionshuset används också för bröllop, dop och större möten på ön. Sommartid är det
konst- och hantverksförsäljning och turistinformation i detta hus.



Arrangemang som valborgsmässofirande, midsommarfirande m.m.
Målsättningen är ett arrangemang varje månad. På sommaren blir det flera aktiviteter i samband med
att det är konstutställningar och hantverksförsäljning i missionshuset.



Arbetsgrupper och projekt för öns utveckling
Olika projekt har bedrivits genom åren. Nu finns flera arbetsgrupper vilka redovisar sitt arbete
regelbundet i Ö-bladet. På Vinöns hemsida finns blandad information om Vinön. www.vinon.se

Som medlem i föreningen får du rabatt:

- när du hyr skolans lokaler - när du använder tvättstugan i skolan
- när du annonserar i Ö-bladet

- när du hyr släpkärran

Hembygdsföreningen är medlem i två olika förbund:

Skärgårdarnas Riksförbund och Bygdegårdarnas Riksförbund
Styrelsen för 2015:
ordf. Peter Kumlin
vice ordf. Birgitta Åberg Andersson
sekr. Åsa Ödman
vice sekr. Catrine Neiler
kassör Solveig Eriksson

Yvonne Karlsson
Eva Widlund
Kenneth Karlsson
Anders Ekblad
Martin Hellén

Suppleanter:
Aina S Bye
Per Andreasson
Mariann Karlsson

Adress: Vinöns Kultur- och hembygdsförening, Vinöns skola, 715 93 Vinön tel. 019 – 44 81 01
till Ö-bladets redaktion
till Vinöns kultur- och hembygdsförening

o-bladet@vinon.se
hembygdsforeningen@vinon.se

Påminnelse
Årsmöte för Vinöns kultur- och hembygdsförening
lördagen den 9 april 2016 kl 14.00 i Missionshuset
I förra numret av Ö-bladet fanns kallelsen till årsmöte 2016 i VKHF.
Observera att ingen kallelse skickas ut med post i år.
Verksamhetsberättelsen delas ut på årsmötet.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, föreningen bjuder på kaffe.
Välkomna!
Vinöns kultur- och hembygdsförening

Påminnelse om att betala in medlemsavgiften!
Nytt för i år är att man får ett medlemskort när medlemsavgiften är betald.
Kortet delas ut på årsmötet eller kan hämtas hos UllaLena i skolan.
När du betalar in din medlemsavgift – kom ihåg att skriva avsändare! Se information på
sid 2 i varje Ö-blad! Har du en e-postadress meddela gärna styrelsen den på
hembygdsföreningens e-postadress, hembygdsforeningen@vinon.se
Om det passar bättre finns inbetalningskort att hämta hos Ulla-Lena på ö-kontoret.

Kallelse
Årsmöte för Östra Vinöns vägsamfällighet
söndag 24 april kl 17.00 i skolan

Kallelse
Ägare till fastigheter med åsatt mantal i Norra Byn
kallas härmed till sedvanliga årsmötesförhandlingar
1/5 kl 15 på Skolan.
Välkomna!/Johan

FOTVÅRD

Inga-Lill Sevefjord kommer till Vinön tisdag 19 april.
Tidsbeställning: 070-557 48 03

MASSAGE
Elizabeth Behr, zon- och massageterapeut kommer till Vinön 20 april.
Tidsbokning: 070-399 58 08
Telefontid kl 08.00 – 09.00

MANUELLT SKOGSARBETE UTFÖRES
10 års erfarenhet av motorsåg och röjsåg. Innehar F-skatt.
Motorsågskörkort. Innehar ansvarsförsäkring. Treårigt
naturbruksgymnasium i Svenljunga.
Mvh: Filip Eriksson
Tel: 076-788 19 38

Trinett med fungerande kylskåp, kran och två plattor
Finns på Vinön.
Pris: 800 kronor
För intresse och mer information kontakta:
Karolina Sandahl, 0706180415
Johanna Sandahl, 0703578023
_________________________________________________________________________________

TIPS FRÅN YVONNE!
Ska ni renovera badrummet vill jag rekommendera
Torbjörns Golv AB i Hallsberg. De erbjuder helentreprenad
på badrum med VVS, snickeri, el och golvläggning.
Tel: Kontoret: 0582-25167, Torbjörn Linell 070-5866326

TJEJER OCH KILLAR – UNGA SOM GAMLA!
Fredagen den 15 april kl 18.30
ordnar tjejgruppen

VINPROVNING
i Vinöns skola
Ta med dig en flaska av ditt favoritvin så att alla kan få provsmaka din favorit.
Berätta gärna lite om vinet (typ av vin, varifrån det kommer, vad det passar till
osv). Vinet som inte går åt får du givetvis ta med dig hem. Tjejgruppen ordnar
sedan en enkel måltid till självkostnadspris.
För att veta hur mycket mat vi ska laga vill vi att du anmäler dig senast
Christina Johnsson tel 44 80 11 eller 0703 547 654

6/4 till

Detta händer i början av maj så boka in i din kalender………
Tjejträffarnas våravslutning på
Hornudden
Onsdag 4 maj kl 18.30
Ta med din ”gubbe” samt något gott att grilla!
Andra tjejer och ”gubbar” är också välkomna!

Cirkeln ”Vinön förr” har terminsavslutning fredagen 6 maj kl 14.30
Vårstädning
Städning av skolan, skolgården och
missionshuset
Lördagen den 7 maj kl. 13.30.
Vi bjuder på fika!
Välkommen hälsar Vinöns kultur- och
hembygdsförening.

…..och sista helgen i maj anordnas VM i boule på Stenören.

Månadens boktips
Annas örtagård : om glädjen att odla och använda kryddor
av Anna Bergenström
Kryddörter ger mig glädje, tröst, ögonfröjd och, inte minst, inspiration i köket", skriver
Anna Bergenström i förordet till sin örtabok, Det är en bok fylld av den härliga kunskap
som många års erfarenhet ger, och det är samtidigt en hyllning till de kryddväxter som
följt henne genom åren, som hon odlat, använt i matlagningen och blivit inspirerad av.
I kryddväxternas ABC, från anis till åbrodd, finns intressant läsning om kryddornas
historia, om sägner och folktro men också speciella odlingsråd och användningstips
för varje enskild kryddväxt.
Anna berättar hur man går tillväga för att lyckas med en örtagård, hur man planterar,
sköter om, förökar, skördar och tar tillvara. Det mesta kan man förverkliga i en mycket liten
täppa, ja till och med på en balkong.
Kryddörter som samsas med vilda och odlade blommor i underbara buketter och fantasifulla
blomsterarrangemang, doftande potpurrier, blomsterkransar, sköna fotbad och läkande
salvor finns också med i denna innehållsrika bok. Allt fångat i Nisse Petersons doftande,
stämningsfyllda fotografier.
Ett stort avsnitt innehåller mängder av härliga recept, alltifrån örtteer och kryddvinäger till
örtagårdssåser och kryddiga bröd. "Av bara fartten blir man en bättre kock när man lagar mat
med färska örter", säger Anna.
Annas örtagård kom ut första gången 1993 och är fortfarande aktuell.
Handbok för köksträdgården
av Lena Israelsson
Grönsaksodlarnas standardverk
Lena Israelssons Handbok för köksträdgården - ett måste för varje fritidsodlare.
Att odla köksväxter är en snabbt växande folkrörelse. Nya influenser och grödor
strömmar in över vårt land. Handbok för köksträdgården är ständigt aktuell, med
fantastiska färgfoton och massor av köksväxter och odlingstips.
Här finns alla grönsaker, kryddor och bär som kan odlas i en svensk köksträdgård: fler
än 125 olika slags grönsaker, 30 kryddväxter och 15 bärsorter.
I Handbok för köksträdgården lär Lena Israelsson ut grunderna, begreppen, redskap och
maskiner och mycket mycket mer, men framför allt inspirerar hon till odlingslust!
• Odlingsmetoder: allt från jordmån och kompost, till snabbodling för den stressade,
växelbruk och hur du producerar egna frön.
• Grönsaker: goda, vackra och egenodlade!
• Kryddörter: fjärilsrestauranger och örtagårdar, det doftar gott och smakar bäst med egna
kryddörter!
• Bär: solvarma, söta och saftiga, så vill vi ha dem, Lena Israelsson lär ut odlingsmetoderna
och hur man skyddar dem mot skadedjur och sjukdomar giftfritt och ekologiskt.
Boken vänder sig både till nybörjaren och till den mer erfarne, både till den som har en stor
köksträdgård och den som vill odla i kruka på balkongen. Alla råd bygger på giftfri odling och
ekologiskt tänkande.
Lena Israelsson är journalist och har i många år skrivit om gröna frågor som gamla och
hotade nyttoväxter, exotiska grönsaker och kryddor, odlingsmetoder, kompostering och
ekologi. Handbok för köksträdgården gavs ut första gången 2000 och blev snabbt ett
standardverk.

Inför månadens trädgårdssida har jag frågat några entusiastiska odlare om deras
favoriter när det gäller grönsaker och blommor. Eftersom de här sorterna är
favoriter hos odlare här på ön så finns det ju stor möjlighet för oss andra som
odlar på ön att lyckas med dem. Jag har frågat Yvonne K. Solveig E. och Anna L
vilka deras favoriter är. De är ju väldigt entusiastiska odlare och lägger mycket
tid och energi på sina odlingar så vi andra kan ju hoppas att vi lyckas lika bra
med deras favoriter.
Yvonne och Solveig rekommenderar följande tomater:
Gemini: En efterföljare till den gamla Dansk Export. Jämna, fina, röda frukter av
högsta kvalité. Rikgivande för växthus och varma utelägen. Växer även bra
under sämre väderförhållanden.
Gardeners delight: En mycket omtyckt, gammal sort som fått utmärkelser som
"världens godaste tomat". Rödfruktig, något större körsbärstomat, 30-40 mm i
diameter. Hög växtkraft för växthus och friland.
Yellow mimi: Mörkt guldgula, söta och goda körsbärstomater på ca 15 gram i
långa, täta klasar. Högavkastande för växthus och varma utelägen. Uppbindes.
Yvonne tycker att de flesta blommande salvior är fina och tacksamma, bl.a.
Scharlakanssalvia både röda och vita, blodhibiskus är bra, och
vit risp är tacksam för den fyller ut så bra. Solveig är riktigt
förtjust i hängpetunior och de verkar trivas i hennes vård. De
bästa sorterna är de som heter ”Easy wawe” och en favorit är
”Easy wawe Coral reef” : Intensivt rikblommande med 50-75
cm långa rankor täckta av 5-7 cm stora blommor i varmt
korallrosa. Praktfull i amplar och större krukor.
När det gäller sallat är Bataviasallat och Frilice favoriter hos
Yvonne och Solveig.
Frilice: Detta är en helt unik bladsallat, en korsning mellan
öppen bladsallat och isbergssallat. Ger mossgröna plantor med friseeflikiga
bladkanter och tjocka krispiga bladskivor som hos isbergssallat. Plantan är
bollformad och inte så tät.
Plantvikt 300-500 g. Mycket god och med stark krispighet.
Lång skördeperiod eftersom den är mycket frisk och går sent i stock.
Anna L rekommenderar blåsalvia och narcisstobak som blommor, narcisstobaken
odlar hon framför allt för sin fantastiska doft på kvällen. Kronärtskocka blev en
favorit förra året eftersom den var så enormt god, en bra sort är
Green globe: Kulturarv. Från 1863. Flerårig delikatessgrönsak som vanligen
odlas som ettårig. Smakrika, tjocka blombottnar och kraftiga, yttre kronblad.
Serveras bl.a. kokta med skirat smör. Dekorativa jätteblommor för i färska eller
torkade arrangemang.
Info om sorter har jag hämtat från fröfirmorna Impecta och Lindbloms hemsidor.
Tack till Yvonne, Solveig och Anna för era tips på odlingsvärda sorter!
Lycka till med odlingarna önskar Rosie!

Valborgsmässoafton
Vårens ankomst firas vid Norra Badet kl. 20.00
Försäljning av fika och lotterier medan vi minglar vid brasan.
Brasan kommer att placeras mitt på vändplan och man kan
börja lägga ris i måttliga mängder ett par
veckor innan.
Varmt välkomna
Vinöns kultur- och hembygdsförening

Konstnärer och hantverkare
Vill du ställa ut eller vara med på försäljningen i
Missionshuset under sommaren?

Kontakta UllaLena Andersson
tel. 019-44 81 07 vardagar kl. 9 – 14.

HÄLSOBUSSEN
kommer till Vinön den 19 april
Tidsbeställning: 019-602 30 21 måndag-fredag kl 10-15
Kostnad: 80 kronor som faktureras i efterhand. Frikort
gäller.

Kurs i grundläggande sjukvård lockade många
Den 5 mars samlades en grupp människor som alla är intresserade av att göra en insats inom
frivilligorganisationen Hjälmarens Sjöräddningssällskap. Syftet med kursen var att lära
ut/friska upp kunskaperna i grundläggande sjukvård – med andra ord ”vad ska man tänka på
och göra om olyckan är framme”. Anders Löfsäter, sjuksköterska, ledde kursen och lotsade
med förtjänst de sjutton deltagarna genom kursdagens teoretiska och praktiska moment.
Deltagarna kom både från fastlandet och från Vinön.
L/C-ABCDE är en bokstavskombination att lägga på minnet och träna in inför kritiska
situationer med skadade eller sjuka människor. Här ska vi kort beskriva vad som ingår i
respektive bokstav:
L, (Location), Livsfarligt läge. Här handlar det om att göra en bedömning av den omgivande
miljön och att säkra platsen. Flytta en skadad person från en bilväg, dra bort en person från
eld – dvs. att vidta alla tänkbara åtgärder för att inte ytterligare skador eller olyckor ska hända.
C, (Catastrophic hemorrage), kraftig blödning. Pulserande. Börja alltid med att stoppa en
kraftig blödning om den skadade t.ex. har blivit av med en hand eller ett ben. Det går snabbt
att förblöda. Använd ett bälte eller riv sönder ett klädesplagg, lägg tryckförband eller bind om
och snör åt så hårt det går för att stoppa blödningen.
A, (Airway), andningsvägar. Kontrollera att patientens andningsvägar är fria och att inget
sitter i vägen. Skapa fria luftvägar. Om ett föremål fastnat, uppmana patienten att hosta tills
det kommer ut. Om patienten är medvetslös, täck munnen med din egen mun, håll för
patientens näsa och gör en kraftig utblåsning. Förhoppningsvis lossnar föremålet och hamnar i
en av lungorna, varifrån det senare kan opereras ut. Kraftiga dunkar i ryggen eller bukpress
(Heimlichmanöver) kan hjälpa om luftvägarna är blockerade.
B, (Breathing), Andning. Kontrollera att patienten andas.
C, (Circulation), Cirkulation. Kontrollera att patienten har blodcirkulation i kroppen.
Kontrollera pulsen. Kolla huden och naglarna genom att trycka lite lätt på den/dem och kolla
hur snabbt färgen återvänder. Kolla hudfärg och temperatur. Den skadade kroppsdelen ska
hållas i högläge.
D, (Disability), Medvetande. Är patienten kontaktbar? Kan patienten röra armar och ben?
Finns det någon sjukdom som kan medföra att patienten blir medvetslös
E, (exposure), utsättning och helkroppsundersökning. Gör en noggrann undersökning av
patienten, både fram och baksida så att du/ni inte missar ytterligare skador. Se till att patienten
blir varm, lägg över en jacka eller en tröja. Se till att patienten får vila och ligga still, öppna
dragkedjor och dylikt för att underlätta patientens andning. Ge inte en patient vatten även om
hon eller han är törstig, invänta vårdpersonal. Stoppa smärta om det finns smärtstillande
medel att tillgå. Stilla smärta genom att fixera ben- eller armbrott med hjälp av t.ex. en
planka/pinnar och bandage.
Efter en genomgång av teorin fick deltagarna ge sig i kast med praktiska övningar. Så här
berättar Karin Jirstrand, en av de sjutton:
- Det var jättebra, vi fick lära oss otroligt mycket matnyttigt. Det är säkert tio år sedan
jag gick en sådan här grundläggande utbildning, och det är ju sådant som man
egentligen borde göra varje år, så att det sitter.

-

Vi fick linda tryckförband, förbinda skärsår och stoppa blödningar med avsnörande
förband, berättar Karin vidare. – Där fick man faktiskt ta i mycket hårdare än vad man
egentligen trodde, det var överraskande.

Tre och tre övade deltagarna på hjärtlungräddning
med hjälp av kompression och inblåsningar. Två
personer turades om att ge kompressioner, 30 gånger
vardera. I slutet av varje serie räknade den som gav
kompressionen ner så att den tredje personen skulle
vara beredd att göra två inblåsningar. Grupperna fick
också öva att hantera hjärtstartare, också ett moment
som kräver att kommunikationen inom gruppen som
arbetar med patienten är tydlig och rak.

Övning med bår, en så kallad spineboard (som används i svävaren och den stora
räddningsbåten) ingick också. På spineboarden fixeras patienten från huvudet ner till fötterna,
vilket dels underlättar för de som hjälper till, dels säkrar/fixerar patientens läge.
-

Det är samma sak här, det är viktigt att man är tydlig och berättar för den som ligger
på båren vad man tänker göra, berättar Karin. - Nu lägger vi en filt mellan dina knän
så att det blir bekvämare, nu fixerar vi huvudet så att du ligger tryggt, nu spänner vi
fast dig vid båren så att att du inte kan trilla av, nu lyfter vi dig. Och så avslutade vi
det hela med att öva vid öbulansen, att lyfta i bår och lyfta ur bår. Det var en riktigt
bra kurs.

Hjärtstartare på Vinön
Det finns tre hjärtstartare på Vinön – en i stationshuset vid färjeläget, en i
räddningsbåten/svävaren och en i brandstationen.
Text och bild: Rita Tammerman-Eklund

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 på
tel 019 - 44 80 57
Yvonne Karlsson

073 - 928 04 05

Veronika Persson 070 - 743 82 45
Hemsida: www.vinokonferenser.se
E-post: info@vinokonferenser.se

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

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA
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:-

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

Vinöns Bibliotek
FÄRSKA VINÖÄGG
OCH POTATIS
hos Peter och Carina
Tel: 019-44 80 33

har öppet söndagar
kl 16-17
Fika till
självkostnadspris!

Välkomna
hälsar Yvonne!

EKOLOGISKT RENGÖRINGSMEDEL
Ett effektivt rengöringsmedel som man enkelt gör själv. Mycket bra till
spishällen och ytor i köket.
1 dl ättika
1 dl vatten
1 msk pressad citron (eko)
1-2 droppar miljömärkt diskmedel
Blanda i en flaska och klart att använda!

STUGA UTHYRES
4 bäddar,
tillgång till toalett och dusch
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn eller veckovis.
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

STUGA UTHYRES
Stuga uthyres per dygn
4 bäddar
Dusch, toalett, kokmöjligheter
Lakan finns att hyra.
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05

PARMESANPANERAD KYCKLINGFILÉ

1 vitlöksklyfta

MED HET ZUCCHINISALLAD

50 gram ost, riven

4 port

1 ägg, endast gulan

Kyckling

2 tsk dijonsenap

650 gram minutfilé, el. delad kycklingfilé

salt, svartpeppar

salt

½ dl rapsolja

2 ägg

Sallad

75 gram parmesanost

300 gram halloumi

½ dl vetemjöl

2 pitabröd eller annat gott bröd

1 olivolja

1 tomat

svartpeppar

1 aubergine

Sallad

200 gram morötter

2 zucchini

1 romansallad

2 avokado

1 olivolja

3/4 krm chilipeppar

1 rödlök

3/4 kruka mynta

salt, svartpeppar

1 lime, saften

Gör så här

3 msk olivolja

Sallad: Skär auberginen i tunna klyftor. Lägg

salt, svartpeppar

dem på ett bakplåtspapper på en ugnsplåt.

Gör så här

Ringla över olja och salta efter smak. Blanda

Kyckling: Salta och peppra kycklingfiléerna

om så att oljan täcker ordentligt. Sätt in i

på båda sidor. Vispa upp äggen i en djup

ugnen

tallrik. Finriv parmesanosten och lägg på en

salladsbladen i stora bitar och lägg upp på

tallrik. Häll mjölet på en tredje tallrik. Vänd

ett fat. Skala och riv morötter och skala och

kycklingfiléerna först i mjölet, sedan i äggen

finstrimla rödlök. Skölj och tärna tomaten

och sist i parmesanosten. Lägg filéerna på en

sprid ut grönsakerna över salladen på fatet.

skärbräda eller fat. Hetta upp olja i en

Caesardressing: Riv vitlök och ost. Blanda

stekpanna och stek kycklingfiléerna ca 3 min

med äggula, dijonsenap, och vinäger i en

på båda sidor så att de blir ordentligt

bunke. Mixa samman till en dressing med

genomstekta och får en fin gyllenbrun

hjälp av en stavmixer. Tillsätt oljan i en tunn

stekyta.

stråle och fortsätt mixa. Smaka av med en

Sallad: Skölj och grovriv zucchinin. Kärna ur

nypa salt och peppar. Ringla hälften av

avokadon och skär dem i skivor. Skölj och

dressingen över salladen på fatet.

finhacka chilin och skölj och grovhacka

Sallad: Tärna pitabröden och halloumin.

myntan. Lägg upp zucchini och avokado på

Hetta upp lite olja i en stekpanna och stek

ett fat och strö över chili och mynta. Pressa

brödtärningarna gyllene på båda sidor. Häll

över limesaft och ringla över olja. Strö över

över dem på ett fat. Hetta upp lite ny olja

en nypa salt och peppar. Servera kycklingen

och stek halloumitärningarna gyllene på båda

tillsammans med zucchinisalladen.

sidor.

ca

20

Toppa

min.

Skölj

salladen

och

med

skär

rostade

aubergineskivor, gyllenstekt halloumi och
CAESARSALLAD PÅ HALLOUMI OCH

brödtärningar.

ROSTAD AUBERGINE

dressingen och krydda med lite salt och

4 port

peppar.

Ugn 200°

Caesardressing
1 msk vitvinsvinäger

Ringla

över

resten

av

Vår i luften! Då känns det som om man vill laga något nytt
och fräscht. En lite annorlunda Caesarsallad kommer jag
att satsa på.
Smaklig måltid önskar Christina J

KRÄMIG BROCCOLIPASTA I

Koka pastan enligt anvisning på förp. Skölj

RICOTTASÅS MED PINJENÖTTER

och dela broccolin i små buketter och skala

4 port

och skiva stammen. Koka broccolin med

4 port pasta

pastan de sista 2 min. Skölj och finhacka

2 broccoli

basilikan och skala och riv vitlök. Finriv

1 kruka basilika

parmesanosten. Sila av pastavattnet och

1 vitlöksklyfta

blanda pasta och broccoli med basilika,

250 gram ricottaost

vitlök, riven ost, ricottaost och citronskal

½ citron, saft och skal

och saft på svag värme. Blanda om ordentligt

salt, svartpeppar

och låt det bli varmt. Krydda med salt och

50 gram pinjenötter

peppar efter smak. Servera pastan med den

Gör så här

stekta kycklingen.

Koka pastan enligt anvisning på förpackningen. Skölj och dela broccolin i små

KRISPIG PÄRONKOMPOTT MED

buketter och skala och skiva stammen. Koka

BJÖRNBÄR

broccolin med pastan de sista 2 min. Skölj

4 port

och finhacka basilikan och skala och riv

3 päron

vitlök. Sila av pastavattnet och blanda pasta

2 tsk citronsaft

och broccoli med basilika, vitlök, ricottaost

1 msk vatten

och citronskal och saft på svag värme.

¾ dl syltsocker

Blanda om ordentligt och låt det bli varmt.

Krisp

Krydda med salt och peppar efter smak.

20 g smör

Strö över pinjenötter vid servering.

2½ dl socker
1½ dl kokosflingor

KRÄMIG KYCKLINGPASTA I

½ dl havregryn

RICOTTASÅS OCH BROCCOLI

2 dl crème fraiche

4 port

1 dl björnbär

Kyckling

Gör så här

550 gram kycklingfilé, strimlad

Skala och kärna ur päronen, skär frukt-

salt, svartpeppar

köttet i mindre bitar. Lägg päronbitar,

olivolja

citronsaft, vatten och socker i en rostfri

Pasta

kastrull. Koka långsamt under omrörning ca

4 port pasta

10 min, eller tills päronen börjar bli mjuka

1 broccoli

(känn med sticka).

1 kruka basilika

Krisp: Blanda samman alla ingredienserna i en

1 vitlöksklyfta

stekpanna. Värm under omrörning tills allt

50 gram parmesanost

socker smält (se upp så inte sockret bränns).

250 gram ricottaost

Häll smeten på ett bakpapper, låt svalna.

½ citron, saft och skal

Bryt sönder i mindre bitar.

salt, svartpeppar

Topping:

Gör så här

dessertglas och avsluta med en klick crème

Salta och peppra kycklingen. Hetta upp olja i

fraiche.

en

citronmeliss

stekpanna

och

stek

strimlorna

på

medelhög värme så att de får en fin
gyllenbrun stekyta och blir genomstekta.

Varva
Dekorera

ingredienserna
med

i

björnbär

ett
och



april 2016

vecka 14

vecka 15

vecka 16

Vecka17

1

fredag

2

lördag

14.30 Cirkeln Vinön förr

3

söndag

16 -17 Biblioteket öppet - fika

4

måndag

5

tisdag

18.00 Brandövning

6

onsdag

14.30 Öppet hus i Missionshuset
19.00 Tjejträff

7

torsdag

12.30

8

fredag

9

lördag

14.00 Årsmöte Vinöns kultur- och hembygdsförening

10

söndag

16 -17 Biblioteket öppet - fika

11

måndag

12

tisdag

13

onsdag

19.00 Tjejträff

14

torsdag

12.30 Lunch i skolan obs! Anmälan

15

fredag

18.30 Vinprovning se annons

16

lördag

14.30 Cirkeln Vinön förr

17

söndag

16-17 Biblioteket öppet- fika

18

måndag

19

tisdag

20

onsdag

21

torsdag

22

fredag

23

lördag

24

söndag

15.15 Gudstjänst i Missionshuset -kaffe
16 -17 Biblioteket öppet – fika
17.00 Årsmöte Östra Vinöns vägsamfällighetsförening

25

måndag

18.00

26

tisdag

27

onsdag

19.00

Tjejträff

28

torsdag

12.30

Lunch i skolan obs! Anmälan

29

fredag

30

lördag

20.00 Valborgsmässofirande se annons

1

söndag

15.00
16-17

2

måndag

3

tisdag

maj
vecka 18

Beställ mat!

Lunch i skolan obs! Anmälan

Sophämtning
Beställ mat!

Fotvård Inga-lill Sevefjord-tidsbeställning
Hälsobussen - tidsbeställning
Zonterapi och massage Elisabeth Behr-tidsbeställning
19.00 Tjejträff

Beställ mat!

12.30 Lunch i skolan obs! Anmälan

Redaktionsmöte

Sophämtning
Beställ mat!

H M Konungens födelsedag

Årsmöte Norra byalaget
Biblioteket öppet – fika

18.00 Brandövning

Första maj

Beställ mat!

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

