


 

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 2018 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 

 

OBS: I år finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa på skolgården eller använda 
SWISH till hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare! 

Några ord från redaktionen … 

Nu är vi framme vid årets sista månad och så också julmånaden. Det är så 

mörkt nu i slutet av november så även om det är lite vitt på backen av frost så 

längtar man efter ljusstakar och julstjärnor som lyser upp. Sedan är det fint om det 

kommer lite snö som gör det ljusare men eftersom vi är svenskar så vill vi ha lagom 

mycket. Vi får vänta och se för enligt bondepraktikan:  
 

En kall december med mycket snö lovar ett gott kommande år.  

 Är vädret milt vid jul blir det kallt långt in på våren. 

 

Tidningarna så här års är fyllda av julpyssel och julmat och allt man kan baka till jul. 

Christinas recept denna månad är lite av varje som inte hör till jul, men mycket gott som 

passar innan julmaten drar igång. En jultradition på Vinön är kransbindning i Monas garage. 

Det är det första man gör till jul och alltid före första advent så allt trevligt har vi framför oss.  

 

På programmet i december står förstås julmarknaden då man kan handla lite smått och gott 

samt träffas och ta en kaffe tillsammans. Ett annat tillfälle att träffas är jullunchen som 

serveras på luciadagen. Hoppas vi ses då!  

  

God Jul och Gott Nytt År  

önskar vi på redaktionen! 

Tack till alla som hjälpt till med  

Ö-bladet denna gång 

 

/Mariann Karlsson månadens redaktör 

 
Framsidan: En ny svävare kom till Vinön den 25 november, 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: 20 varje månad för annonser, 25 varje månad för övriga bidrag. 

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


 

Julhälsning 

Jag tackar alla medlemmar och styrelsen inom Vinöns 

kultur- och hembygdsförening för detta år, varmt tack för  

ett engagerat arbete från många av Er på olika sätt. 

Alla behövs för att behålla och utveckla Vinön på  

bästa sätt! Vi tar nya tag inför 2019. 

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År önskar  

Birgitta Åberg Andersson, ordförande inom VKHF 

 

 

                  Vinöns Kultur- och Hembygdsförening - information december 
 

Arbetsgrupperna jobbar på som vanligt. 

Fastighetsgruppen har börjat fundera på staketet vid skolan, en del stolpar börjar bli dåliga och 

behöver bytas ut. Inför vintern har man gått igenom värmen i skolan och bytt ut några 

termostater. 

 

Vatten/avloppsgruppen jobbar vidare med förstudien och har haft ett arbetsmöte 30 november. 

 

Evenemangsgruppen har julmarknaden och jullunchen att se fram emot i december. 

 

Färjegruppen har träffats för att gå igenom frågor inför Skärgårdarnas Riksförbunds färjegrupps 

möte på Trafikverket den 19 december. Lars Eklund är vår representant där. 

Frågorna som tas upp är:  

• Angående vattenståndet i Hjälmaren. Förvånande att Trafikverket inte engagerar sig mer 

eftersom de har ansvar för att färjorna behöver komma iväg på service. En fråga som 

behöver tas upp både lokalt och centralt. 

• Toaletterna ombord. Ska vara öppna på turer som överstiger 15 minuter, men är inte det. 

• Vi vill ha tillbaka direktnummer till färjan, väldigt krångligt som det fungerar nu. 

• Wifi, borde finnas en gästuppkoppling på färjorna. 

• Dubbla förtursfiler vore bra på Vinön, för kort fil som det är nu. 

• De digitala anslagstavlorna borde informera om att kallelsefärja är kallad. 

• Kallelsefärja ska alltid avgå på tid enligt tabell. 

• Vissa kvällsturer borde vara ordinarie eftersom de alltid används av hemtjänsten. 

 

Det är fritt fram för att lyfta ytterligare frågor, kontakta Lars i sådant fall. 

E-post: leklund57@gmail.com 

Tel: 0705 31 38 33 

 

Styrelsemöte 

Medlemmarna har alltid möjlighet att lyfta frågor/förslag till styrelsen inför möten,  

nästa styrelsemöte är den 9 januari 2019. 

 

 

mailto:leklund57@gmail.com


Saffranets hemligheter - detta visste du inte! 
 
Att saffran är den dyraste kryddan visste du säkert redan. Men vet du vad romarna 
använde saffran till? Hur saffranets gula färg påverkar dig och din kropp? Eller har du 
koll på att du kan odla din egen saffran? 
 
Här får du svar på det du inte visste om saffran! Listan ger dig 5 oväntade 
”saffransfakta” som kommer sprida leende både hos dig och dina bordsgrannar på 
julminglet. Dags att djupdyka i det smakrika guldets hemligheter! 
 

Saffran sägs lindra baksmälla  

Det trodde i alla fall folket under romartiden och blandade 
saffran i sina alkoholhaltiga drycker. På så sätt skulle de slippa 
baksmällan dagen efter. Så, det är kanske inte fel att starta 
lussevakan med ett smarrigt glas av en julig alkoholfri glögg 
med saffranssockrad kant?  
 

Saffranets hemliga sida 

Saffran har länge använts som medicin och har många bra 
hälsofördelar. Men vid överkonsumtion av saffran kan kryddan 
vara giftig och ge dig mindre trevliga biverkningar... Så svep 
inte kryddan från paketet utan baka något smarrigt istället! 

Saffran gör dina gäster hungriga och på gott humör 

Saffran ger bakverk och mat en underbar gul färg! Men visste 
du att färgen gult gör oss människor pigga, glada och även 
hungriga? Gult stimulerar och påskyndar ämnesomsättningen 
och har även en uppiggande inverkan på oss. Så visa 
gästerna dina gula bakverk och förhoppningsvis blir 
bjudningen extra lyckad! 
 

Odla saffran hemma 

Saffran sägs vara dyrare än guld. Så vad sägs om att odla det 
själv hemma i en kruka? Det är fullt möjligt, men du bör veta 
att till en påse saffran som du köper i butiken behöver du 100 
saffranskrokusar. Så för att baka en julig saffranspannkaka 
behöver du nog en stor fönsterkarm... 
 

Närodlad saffran 

Ge inte upp tanken på närodlad saffran även om du inte har en tillräckligt stor 
fönsterkarm hemma! På Gotland finns nämligen en gård som har Sveriges största 
saffransodling. Största delen av saffranet vi köper i butik odlas och kommer annars 
från sydvästra Asien, men nu kan vi mumsa på gyllene bakverk med ingredienser 
enbart från Sverige! 

https://www.koket.se/lyxig-glogg-med-saffranssockrad-kant
https://www.koket.se/lyxig-glogg-med-saffranssockrad-kant


JULMARKNAD PÅ Vinön 

lördag 8 december kl.13.00-16.00 

Ta med vänner och bekanta och kom till Vinöns skola 

Det kommer att bli försäljning av: 

❖ Vinöprodukter som saft, sylt hembakt bröd och julgodis 

❖ Hantverk, julkort med hälsning från Vinön och böcker om Vinön 

❖ Monas kransar  

❖ Kaffe med dopp, glögg och pepparkakor 

Välkommen 

Önskar 

Vinöns Kultur och Hembygdsförening 

 

jullunch 

kommer att serveras torsdag 13 dec kl 12.30 

Vi serverar då ett ”mini-julbord” 

Anmälan senast 8 dec till Solveig Eriksson 

tel 019-44 80 81 eller 070-6776735 

                    Varmt välkomna alla lunchgäster! 



Stort tack till Maj,  

som ändrade sin planering för att jag skulle 

kunna komma till Vinön från Örebro då inte 

bussen gick vidare till Hampetorp! 

Utanför ICA i Odensbacken chansade jag bara 

att någon med bil skulle mot Hampetorp och 

hade tur när jag råkade fråga Maj! 

Ödet??? 

Många kramar från Sonja som skulle hjälpa 

Birgitta med lunchen på skolan!  

 

Kokerska Sonja                                                                            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokerska Birgitta 

 

 

Det serverades rotmos och fläsklägg och 

lunchgästerna lät sig väl smaka. 

Lunchservering nästa gång är på luciadagen 

och då serveras jullunch.  

 

 

Bild: Birgitta Åberg Andersson 



Vi är glada över att få välkomna två nyinflyttade familjer till ön: 

Varmt välkomna familjen Kim, Maria, Alva, Oliver, Elvin och Vidar Mård 

och  

Varmt välkomna familjen Kenneth och Maria Larsson 

 

   

 

 

 

  

  

En ny svävare till stationen på Vinön 
 
- Vi har fått en ny svävare till SSRS Hjälmaren, berättar Rikard Widlund. Den är inte helt 

ny, men i mycket gott skick och kommer från stationen i Arkösund. Just nu har vi alltså 

två svävare, men den gamla kommer att säljas. Den här nya är betydligt bättre på 

många sätt, bland annat rymligare invändigt. Den ska få heta Rescue Smulle, efter 

Smulle med varvet på Skomakarholmen vid Åsbyviken. Han testamenterade mycket 

pengar till SSRS Hjälmaren. 

 
GOD JUL önskar SSRS Hjälmaren/ Rikard Widlund 
 

 
                                                                                                          Bild: Sten Karlsson 

 



Norskt julbord 

Eftersom vi ofta firar jul i Norge så är det flera som frågat mig vad ett norskt julbord 

innehåller. Vi är flera svenskar som träffas i Norge på jul så vi äter svenskt julbord. 

Men vi har ätit norskt julbord och det skiljer sig en del från vårt svenska. 

Det norska julbordet har en huvudrätt och inte en massa smårätter som vi har. 

Huvudrätten är olika beroende på var i landet man kommer ifrån. Östlandet har ribbe 

som huvudrätt, Vestlandet har pinnekjött, mellersta och norra Norge har lutfisk och 

torsk. Kalkonen har kommit på senare tid och finns lite här och var.  

 

Ribbe är tjocka revbensspjäll i bit med svålen kvar, svålen rutas upp och skall stekas 

spröd, serveras med brunsås, potatis samt röd- eller brunkål bredvid. Tillbehör i form 

av antingen sossiser, en liten korv stor som prinskorv med färs av kalv och fläsk, 

julepölse samma typ av smet som sossiser men storlek som falukorv, eller 

medisterkaker (köttkakor).  

 

 
 
 
 
Ribbe, medisterkaker, 
sossiser. 

 
 

 
 
 

Pinnekjött och rotmos 

 

Pinnekjött är saltade torkade revben från får och 

serveras med rotmos. 

 

 

Lutfisk  

serveras med stekta bacontärningar, puré på gröna ärtor, vit sås eller skirat smör och 

kokt mandelpotatis. 

 

Till maten äter man lefser som är ett tunnbröd bakat på potatis. 

 

Till dessert serveras riskräm, risgrynsgröt blandad med vispgrädde, och saftsås 

eller moltekräm som är hjortronsylt blandad med vispgrädde. 



 

På gottebordet finns en ”kransekake” 

 

Kransekaken finns med vid alla högtider som 17 maj, 

födelsedagar, konfirmation, bröllop och så förstås jul. 

 

Den är bakad på mandel, socker (eller marsipan) 

och eventuellt ägg, formad som ett koniskt torn med 

ett antal ringar staplade ovanpå varandra. Kakan 

pryds ofta med glasyr, små flaggor och 

smällkarameller. 

 

Text: Mariann Karlsson 

 

  

  

 

Kransbindning i Monas garage 

 

I julförberedelserna ingår kransbindning hos 

Mona, en uppskattad tradition! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till Mona  

som god och glad bjuder på glögg  

och hjälper oss med rosetter och goda råd! 

 

Maj, Solveig, Yvonne, Ethel, Gunilla och Mariann  

                                                                                                                          

Bild: Maj Hedin 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mandel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socker
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marsipan
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84gg_(livsmedel)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Glasyr
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flagga


JULHÄLSNINGAR 

2018 

En riktigt God Jul och  

ett Gott Nytt År  

tillönskas Er alla från  
Sten och Mariann 

 
 

 
GOD JUL OCH  

GOTT NYTT ÅR 

önskar 
Nils 

 

Greta önskar släkt och 
vänner 

 
GOD JUL 

OCH GOTT NYTT ÅR 
 
 
 

God Jul och  
Gott Nytt År 

 
önskar 

Ullalena 
 

En riktigt 
  

God Jul och ett  

Gott Nytt År  
 

önskar familjerna Löfsäter 

 
 

Vi önskar alla på Vinön och på färjan en riktigt  

God Jul och ett 
jättegott Nytt År! 

  

Aina, Christer och Ceasar 
 

 

God Jul och ett  

Gott Nytt År 

önskar 

Susanne Filip och Saga 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 

önskar  

värdshusfamiljen Wilhelmsson 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 

 

Eva och Bernt Widlund 

 

Vi önskar er alla en riktigt 

God Jul  

och 

Gott Nytt År 
  

Elton Ebba Jonas och Elin 

 



God Jul och  

Gott Nytt År 

 

önskar Maj  

Alice o Alfons 

 

God Jul och Gott Nytt År 

önskas släkt och vänner  

 

Eva och Bengt Svensson 

 

En God Jul 

och 

Ett Gott Nytt År 

tillönskas alla av 

Stig Berit Daisy 

 

God Jul och ett Gott Nytt År  

önskar vi alla vänner och bekanta  

 

Sune och Barbro Mohlin 

 

 

                        God Jul och Gott Nytt År  

önskar  

Christina och Anders 

God Jul och Gott Nytt År 

tillönskas alla vinöbor och 

övriga läsare av Ö-bladet 

 
Ulf och Christina Johnsson 

 

 

 

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

 

Nu finns det rökta produkter att 
beställa till jul. Varmrökt lax, 
najad lax, picnicbog, sidfläsk, 
lamm och eventuellt annat efter 
tillgång. 

Vi kommer även att finnas på 

julmarknaden i Sköllersta 
Tingsgård söndagen den 9 

december start klockan: 13:00 

För beställning:             

Tomas: 070-816 49 63 eller 

Catrine: 073-940 00 61 

God jul ! 
önskar Tomas & Catrine  Neiler! 

Facebook: nygårds rökeri och 
delikatesser / www.nygårds.se 

 

 



 
 

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 

 
KOSTNADER 

Föreningsmedlem                          Övriga 

Dygnshyra    250:-                         500:- 

Veckohyra    1000:-                      2000:- 

 

 

 
 

Vinöns Bibliotek 

  har öppet söndagar 16-17 

 

  

 Välkomna  

  hälsar Yvonne!  

 

 

Studiecirkeln om Vinön förr 

”Vinöcirkeln” 

 har julavslutning  

15 december 

kl 14.30 

  

Varmt välkomna alla  

 deltagare! 

 

Cirkelledare  

Eva Svensson 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

SÅ GÖR DU RENT UGNEN UTAN STARKA KEMIKALIER 

 
Tänk på miljön och skippa starka kemikalier, rengör ugnen med bakpulver och vinäger.  

Så här gör du din ugn skinande ren. 

1. Du behöver vatten, sprayflaska, bakpulver, trasa/disksvamp, 

vinäger, en skål. 

2. Ta bort gallret och alla plåtar i ugnen. 

3. Blanda några skedar bakpulver med lite vatten i skålen. Det ska 

bilda en pasta. 

4. Smeta ut pastan på alla ugnens insidor, det kommer att bli brunt 

när du smetar ut det. Viktigt att täcka alla ytor, hur mycket eller lite 

du smetar på gör ingen skillnad dock. 

5. Låt vara över natten, minst 12 timmar, så det hinner gro in. 

6. Ta nu en våt trasa och torka av så mycket du kan. 

7. Häll lite vinäger i en sprayflaska och spreja där rester fortfarande sitter kvar. Du kommer 

se att skum bildas när vinägern och bakpulvret möts. 

8. Torka bort allt med våt trasa. 

9. Sätt på ugnen på en lägre temperatur under 20 minuter så den torkar ur. 

10. Sätt in galler och plåtar igen. Klart! 

 

Göra rent ugnsfönstret: 

1. Gör samma pasta som ovan och applicera på glaset. 

2. Låt verka en halvtimme. 

3. Använd en trasa eller svamp för att torka bort allt. Klart! 

Lyckas du inte? Testa superknepet nedan. 

 
Superknepet: Så får du ugnsluckan skinande ren! 
 

Vi är nog många som har kämpat med att få ugnsluckan ren – 
utan att helt ha lyckats. Nu kan du strunta i dyra och miljöfarliga 
rengöringsmedel och testa det här i stället! Hur mycket vi än 
skrubbar och donar med ugnen så envisas glaset med att ha 
små prickar och en flottig yta. 
Här är lösningen: Testa att gnugga in glaset med lite tandkräm 
med en nylonskursvamp. Är din ugnslucka väldigt smutsig kan 
du låta tandkrämen verka en stund och sedan gnugga igen. 
Torka av ordentligt med varmt vatten och vips har du ett 
skinande rent glas! 

    TACK  

till Berthold, Kenneth, Solveig och Yvonne 

som har gjort rent lysrör och lampor i skolan 

 



MOROTSSOPPA MED INGEFÄRA OCH 

CHILI 

4 port 

ca 8 morötter, skalade och skurna i grova 

bitar 

1 klyfta vitlök, skalad och skivad 

1 gul lök, skalad och grovt hackad 

¼ - ½ röd chili, beroende på önskad hetta, 

skivad 

ca 7 dl grönsaksbuljong 

2 dl kokosmjölk 

1 tumstor bit färsk ingefära, finriven 

½ citron, saften 

rapsolja 

salt och svartpeppar 

Garnityr, förslag 

rostade kokoschips eller rostad riven kokos 

Gör så här 

Hetta upp olja i en stor kastrull och fräs lök, 

vitlök och chili. Rör om då och då. Lägg i 

morötterna, häll i grönsaksbuljongen och låt 

koka upp. Sänk sedan värmen och låt koka tills 

grönsakerna mjuknat, ca 10 minuter. Häll i 

kokosmjölken, pressa i citronsaft och riv ner 

ingefäran. Mixa allt till en slät soppa. Smaka av 

med svartpeppar och salt och häll upp soppan i 

djupa tallrikar. 

 

LAXSOPPA MED ROTFRUKTER OCH DILL 

4 port 

2-3 rödbetor, färska 

1 purjolök, liten 

2 msk olivolja 

2 morötter 

2 palsternackor 

150–200 g rotselleri 

1 l fiskbuljong 

350–400 g laxfilé, färsk 

1 knippe dill, hackad 

salt och peppar 

Gör så här 

Koka och skala rödbetorna. Lägg åt sidan. Skölj 

och skiva purjolöken och fräs i några minuter i 

olivolja i en kastrull. Skala och skär alla 

rotfrukter i tärningar och lägg dem i kastrullen 

och fräs i några minuter. Häll på fiskbuljongen 

och koka upp. Småkoka i ca 10 minuter eller tills 

rotfrukterna är mjuka. Skär laxen i kuber och 

lägg försiktigt ner dem i kastrullen tillsammans 

med dill. (Spara lite till garnering.) Låt sjuda i 

3–5 minuter. Salta och peppra efter smak. Skär 

röd-betorna i klyftor och lägg dem i botten på 

4 skålar. Häll över soppan försiktigt och 

garnera med dill. 

 

HAVETS WALLENBERGARE MED ÄRTOR 

OCH POTATISMOS 

4 port 8-10 biffar 

400 g torsk i tärningar (halvfrysta) 

200 g lax i tärningar (halvfrysta) 

1 ägg 

2½-3 dl vispgrädde 

2 tsk épice riche (krydda) 

1 citron, skalet 

1 tsk cayennepeppar 

2-3 dl pankoströbröd 

salt 

smör till stekning 

olja till stekning 

Potatismos 

600 g mjölig potatis 

1½ dl mjölk 

150 g smör, tärnat 

1 muskotnöt 

Ärtor 

200 g frysta gröna ärtor, tinade 

25 g smör 

2 salladslökar, tunt skivade 

Garnering 

dillvippor, citronklyftor 

Gör så här 

Potatismos 

Skala och koka potatisen mjuk i saltat vatten. 

Pressa och blanda med mjölk och smör. Smaka 

av med lite riven muskotnöt och salt. 

Wallenbergare 

Mixa fisken med salt. Häll i ägg, grädde och 

kryddblandning épice riche och cayenne-

peppar. Mixa snabbt så färsen går ihop. Blanda 

i finrivet citronskal. Smaka ev av med mer salt. 

Blöt händerna med kallt vatten och forma en 

biff. Strö över panko (medan du håller biffen i 

handen) och vänd ner den i stekpannan, strö 

panko på den andra sidan och stek på 

medelvärme i smör och olja till biffarna är 

klara. Gör likadant med resten av biffarna. 

OBS! Smeten kan bli ganska lös. 

Ärtor 

Smält smöret i en liten kastrull. Tillsätt ärtor 

och salladslök och vänd runt. Krydda med salt. 

Ta från värmen. 

Servera fiskbiffarna med mos och ärter. 

Garnera med citronklyftor och dillvippor. 



Tips! Épice riche är en kryddblandning som kocken 

Tore Wretman skapade. Du gör den lätt genom att 

blanda 1 del mald kryddpeppar med 1 del mald 

nejlika, 1 del mald muskotnöt och 2 delar mald 

vitpeppar.  

 

TOMAT- OCH FÄNKÅLSPASTA MED 

UGNSBAKAD LAX 

4 port Ugn 200⁰ 

400 g tagliatelle 

4 laxfilébitar, à 125 g 

1 msk färsk timjan 

1 citron, finrivet skal och saft 

2 msk smör 

2 msk olivolja 

600 g körsbärstomater 

1 schalottenlök 

1 fänkål, liten 

1 dl torrt vitt vin 

2 msk kapris 

olivolja 

salt 

svartpeppar 

Gör så här 

Fördela smöret i en ugnsform och häll i 

olivoljan. Ställ formen i ugnen tills smöret har 

smält. Ta sedan ut formen och lägg i 

laxfiléerna. Krydda laxen med timjan, salt och 

peppar. Fördela citronsaft och skal på laxen. 

Tillaga i ugn ca 15 minuter. Ös då och då med 

smör- och oljeblandningen. Ansa, skölj och skiva 

fänkålen tunt. Skölj och dela tomaterna och 

finhacka löken. Hetta upp olivolja i en stor 

stekpanna som rymmer hela rätten. Lägg i 

fänkål och lök, fräs på låg värme, i 3-4 minuter. 

De ska mjukna, utan att de tar färg. Tillsätt 

tomater, vin, kapris, salt och peppar. Låt såsen 

koka i 20 minuter. Koka pastan i lättsaltat 

vatten enligt anv på paketet. Låt den rinna av i 

ett durkslag. Häll pastan i pannan med såsen, 

rör försiktigt om tills allt blandats ordentligt. 

Smaka av med salt. Servera pastan med 

laxfiléerna hela, eller dela laxen i bitar och 

toppa med bitarna. 

 

LAMMBRINGA MED ROSMARIN OCH 

ROTSAKER 

Lammbringa med rosmarin, lammsky och 

rotsaker. En rätt som inte tar så lång tid att 

göra i ordning men som kräver sina timmar i 

ugnen. 

4-5 rejäla portioner. Ugn 120⁰ 

1 kg lammbringa, benfri eller ca 1.6 kg med 

ben 

ett par kvistar färsk rosmarin 

3-4 vitlöksklyftor 

salt, efter smak 

peppar, efter smak 

4 dl lammbuljong alternativ 

köttbuljong (färdig går bra) 

1 gul lök 

4 morötter (gärna lite olika färger) 

2 palsternackor 

4 rödbetor 

8 småpotatisar 

smör 

Gör så här 

Lägg ut bringan på en ugnsfast plåt. Gnid in 

bringan med salt, peppar, vitlök och repad 

rosmarin. Sätt in i ugnen minst 2 - 3 timmar. 

Tillsätt gärna lite buljong efter halva stek-

tiden och ös över bringan ibland. Under tiden 

skalas alla rotsaker och potatisen. Förväll 

sedan dessa i saltat vatten tills de är lagom 

mjuka. Lyft upp ur vattnet och lägg i en panna 

eller kastrull med lite av lamm-buljongen, lite 

rosmarin samt salt och peppar. Fortsätt att 

”värma” klart rotsakerna. Koka upp resten av 

lamm-buljongen med den sky som finns från 

stekningen av bringan samt en klick smör och 

hackad gul lök. Sila. Servera lammbringan 

skuren i bitar med rotsakerna och buljongen. 

 

MIN BÄSTA ÄPPELKAKA 

8 bitar Ugn 200⁰ 

125 g smör 

1 ägg 

2 dl strösocker 

2½ dl vetemjöl 

2-3 äpplen i tunna klyftor 

1 msk vaniljsocker 

Till formen: smör, ströbröd 

Gör så här 

Smält smöret i en kastrull. Rör i ägget, sockret 

och vetemjölet, gärna siktat. Bred ut smeten i 

en smord, bröad pajform med löstagbar kant. 

Stick ner äppelklyftorna tätt. Sikta över 

vaniljsockret. Grädda i nedre delen av ugnen 30 

min. Flytta upp formen och grädda ytterligare 

5 min. Låt svalna. Servera med vispad grädde, 

lätt tinad vaniljglass eller som den är. 

 

 God Jul och Gott Nytt År! 
önskar Christina J 

 



 

 1 lördag   

 2 söndag 16 -17 Biblioteket öppet - fika                                                                          1:a advent             

vecka 49 3 måndag                                                                                                                                           Sophämtning 

 4 tisdag 18.00 Brandövning                                                                                                            

 5 onsdag 
13.00 
18.30 

Öppet hus med grötlunch i skolan  
Tjejträff – julpynta  

 6 torsdag   

 7 fredag   

 8 lördag 13-16 Julmarknad i Vinöns Skola                                                                                                                                                                                      

 9 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                                      2:a advent                                                                       

vecka 50 
10 måndag  Nobeldagen 

 11 tisdag   

 12 onsdag 18.30 Tjejträff – julavslutning                                                                              Luciadagen 

 13 torsdag 12.30 Jullunch i skolan OBS! anmälan 

 14 fredag   

 15 lördag 14.30 Vinö-cirkeln har julavslutning   

 16 söndag 16-17 Biblioteket öppet                                                                                      3:e advent       

vecka 51 17 måndag                                                                                                                                          Sophämtning    

 18 tisdag   

 19 onsdag                                                                                                                                                                                                                                        

 20 torsdag                                                                                                                                     

 21 fredag                                                                                                               Vintersolståndet 

     22 lördag                                                                                                              

 
23 söndag  

                                                                                                                                             4:e advent        
                                                                                                                H M Drottningens födelsedag                                                                                                                         

 

vecka 52 24 måndag                                                                                                                                                   Julafton 

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

 26 onsdag 10.00 Gudstjänst i Missionshuset                                                                    Annandag jul                                                                                                

 27 torsdag   

 28 fredag   

 29 lördag   

 30 söndag 16-17 Biblioteket öppet 

vecka 1 31 måndag                                                                                                                                               Nyårsafton 
                                                                                                                                          Sophämtning                                                                                                                                                                                                                                           

Januari 

2019

 

 

1 tisdag             GOTT NYTT ÅR  2019!                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                            Nyårsdagen 

 2 onsdag   

     

 

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! 

 

 

december  2018 
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