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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. Som medlem kan 
man få utdelning i postlådan på ön eller få den som e-post. Önskar någon få tidningen skickad till en annan adress 
går det bra om man lämnar adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med  
de månader som man vill ha tidningen. Då kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga 
kuvert och lämna till lantbrevbäraren. 
 
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön 
E-postadress: o-bladet@vinon.se  Hemsida: www.vinon.se 
 
BLI MEDLEM I FÖRENINGEN! Medlemsavgiften för 2020 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, OBS nu gäller endast bankgiro nr. 190–1206 
 

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

Några ord från redaktionen…  
 

November… Det brukar vara årets gråaste månad och risken är stor att 
det blir det i år också med coronapandemin hängande över oss och de 
rekommendationer som vi måste orka förhålla oss till. Och ska vi 
dessutom hoppas på mycket regn för att kanske vattennivån ska stiga i 
Hjälmaren – ja, då blir november verkligen en gråtrist historia som vi ska 
ta oss igenom. 
 
En ljusglimt i höstmörkret är att så många engagerar sig för Hjälmaren 
och skapar en opinionsbildning när den behövs som mest. I detta 
nummer av Ö-bladet kan du läsa rapporter från två möten med 
styrgruppen Rädda Hjälmaren.  
 
En annan ljusglimt är de luncher som Kultur- och hembygdsföreningen bjuder in till varannan vecka 
i november. Meny och anmälan hittar du på sidan 9. Du som inte har några förkylningssymtom är 
varmt välkommen! Och om du måste stanna hemma kan du prova några av de goda recept som 
Christina Jonsson bidrar med på sidorna 10-11. 
 
Det hopp om lite ljus och värme inomhus och inombords när vi närmar oss advent. Men först lite 
förberedelser under november. Boka redan nu in att binda dina julkransar i Monas garage den 18 
november – och julmarknaden den 12 december!  
 
Stort tack till alla som bidragit till detta nummer – och med förhoppning om en stunds trevlig 
läsning i november. Och kom ihåg: Det är inte över än… Vi kan, du kan, alla kan göra något för att 
hjälpa till att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Vi måste värna om och vara rädda om 
varandra.  
 
Gunilla och Elin Ohlsson 
Månadens redaktörer 
 
 
Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas till Ö-bladets blåa postlåda vid dörren till skolan. Datum som 
gäller: Annonser den 20:e i varje månad och för övriga bidrag den 25:e i varje månad. 

mailto:obladet@vinon.se
http://www.vinon.se/
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Vinöns kultur- och hembygdsförening: 
Information i november 

 
Renovering av Missionshusets innertak 
Nu är det beslutat att Anders Ljungström Bygg- och Montage AB från Vingåker kommer att 
utföra jobbet. Missionshuset ska vara helt utplockat till den 1 december för att snickarna ska 
kunna sätta igång sitt arbete. Målet är att Missionshuset ska kunna återinvigas till påsken 2021 
och innan dess behöver vi några veckor för att städa och återställa allt.  
 
För att hinna tömma Missionshuset i tid planerar vi en röjningsdag då vi kan hjälpas åt, det är 
ganska mycket som ska plockas ut. Köket och lilla rummet kan användas till förråd för tavlor 
och allehanda mindre saker, kyrkbänkarna  får placeras på scenen osv. Samordnande för 
röjningsdagen är Birgitta Åberg Andersson. 

 
 

Datum: lördag 14 november 
Tid: kl. 10-15 

 
 
Hembygdsföreningen bjuder på soppa. 
 
Anmälan om deltagande senast 8 november till Birgitta telnr. 073-290 50 20, eller e-post: 
birgitta.framtiden@live.se 
 
 
Jullunch planeras till den 9 december. 
 
 
Julmarknad planeras till den 12 december.  
 
 
Kalender för 2021 
Tack för alla fina foton från femton fotografer! Kalendern kommer att säljas på julmarknaden. 
 
 
Medlemsantal i föreningen 
Vi är i dagsläget 108 familjer och 43 enskilda medlemmar och glädjande är att vi kan säga 
välkommen till flera nya medlemmar i år. Medlemmarna har alltid möjlighet att lyfta 
frågor/förslag till styrelsen inför styrelsemöten, nästa styrelsemöte är den 22 december. 
 
Föreningens e-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 

 

mailto:birgitta.framtiden@live.se
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Rädda Hjälmaren 

Rädda Hjälmaren är en grupp, bland annat på Facebook, som aktivt arbetar för att lösa problemet med 
vattenförsörjningen i Hjälmaren. Nedan följer rapporter från två möten där styrgruppen för Rädda 
Hjälmaren medverkat. För att få löpande information om hur arbetet fortskrider kan du följa gruppen 
”Rädda Hjälmaren!” på Facebook. 

 

 

Öppet möte: Yrkesfiskarnas situation 

Vinöns kultur-och hembygdsförening bjöd in alla som var intresserade till ett öppet möte den  
4 oktober om yrkesfiskarnas situation på grund av det låga vattenståndet, och oron över den 
biologiska mångfalden i och vid sjön. Mötet initierades efter att riksdagsledamoten Denis Begie 
(S) tagit kontakt med styrgruppen för Rädda Hjälmaren. 
 

Denis Begie (S) ville träffa yrkesfiskare för att få information om yrkesfiskarnas problematik med 
anledning av det låga vattenståndet, något som är mycket viktigt för Vinön där flera yrkesfiskare 
bor.  
 
Vid mötet deltog även Niklas Uppström (ingenjör med vatteninriktning). Niklas förklarade vad det 
låga vattenståndet kan resultera i, både för livet i och runt sjön. Han visade oro över vad som kan 
ske med de tungmetaller som ligger på botten av fjärdarna. Risken är att tungmetallerna kommer 
att ta sig upp till ytan vid lågt vattenstånd och hård blåst. Om tungmetallerna kommer upp till ytan 
är detta något som kan påverka fiskens kvalitet. 
 
Denis Begie var påläst inför mötet och kunde därmed ställa bra frågor till de närvarande. 
Informationen och de nya kunskaperna han fick vid mötet skulle han vidarebefordra till tjänstemän 
och politiker – både lokalt och i regeringen. 
 
 



Planeringsmöte med styrgruppen för Rädda Hjälmaren 

Styrgruppen för Rädda Hjälmaren hade ett planeringsmöte den 14 oktober angående den låga 
vattennivån i Hjälmaren. Planeringsmötet hölls på Vinöns värdshus. Syftet var att ta fram förslag 
inför ett kommande möte med Beatrice Ask, landshövding i Södermanlands län.  
 
Syftet med planeringsmötet var att försöka 
komma på förslag till mötet den 27 oktober med 
styrgruppen för Rädda Hjälmaren och 
landshövdingen i Södermanlands län. Ett mycket 
viktigt möte eftersom det är länsstyrelsen i 
Södermanlands län som är tillsynsmyndighet 
över Hjälmarens vattenförbund och som därmed 
ska kontrollera vattenståndet. 
 
Birgitta Åberg Andersson, ordförande för Vinöns 
kultur- och hembygdsförening, som valt att 
engagera sig i Hjälmarens allt lägre vattenstånd 
var en av dem som deltog vid planeringsmötet. 
Birgitta berättar att en av målsättningarna inom 
Vinöns kultur- och hembygdsförening är att 
möjliggöra ett boende på Vinön för kommande 
generationer. Hon förklarar att en förutsättning 
för att framtida generationer ska kunna bo på 
Vinön är att det exempelvis måste finnas tillgång 
till en modern infrastruktur med vatten och 
avlopp. Några problem som uppstår med det 
sjunkande vattenståndet i Hjälmaren blir dock att 
vattnet i allt fler brunnar kommer att ta slut, eller 
att risken för att få saltvatten blir allt större. 
Detta innebär att kommande generationers 
boende på Vinön kan bli problematiskt.  
 
Vid planeringsmötet deltog även Rikard Widlund från Sjöräddningen. Rikard berättade hur deras 
arbete inom sjöräddningen påverkas negativt av den alltmer sjunkande vattennivån i Hjälmaren. 
 
Ett av de förslag som kom fram vid mötet var en önskan om att ett så kallat ”Hjälmarråd” inrättas 
med länsstyrelsen som uppdragsgivare. I detta råd skulle olika intressenter ingå, till 
exempel Trafikverket, Sjöräddningen, fiskeförbundet, föreningar och båtklubbar. ”Hjälmarrådet” 
skulle skapa möjlighet för de olika intressenterna att göra sina röster hörda och de olika 
kompetenserna skulle kunna tillvaratas för att bidra till Hjälmarens välbefinnande på både kort och 
lång sikt.  
 
 
 
 
 
Foton: Birgitta Åberg Andersson och Eva Widlund 
Text: Utdrag från Birgitta Åberg Anderssons inlägg i facebookgruppen ”Vinöns kultur-och hembygdsförening” 



Värdshuset i november 
För öppettider i november – se kalendariet s. 12. 

Pubafton varje lördag i november kl. 18-23, med uppträdande: 
31 oktober: Pubafton Erik Harrström, piano och sång 
28 november: Blues med Thomas & Cecilia 

 

Julbord på Värdshuset 

Välkommen till julbord på Värdshuset: 

12 december kl. 12.30 och kl. 18.30 
13 december kl. 12.00 
19 december kl. 12.30 och kl. 18.30 
20 december kl. 12.00 

 

Pris: 
Vuxen: 475 kr 
Barn upp till 12 år: 250 kr 

Bokning: 
Mari Stenbom, tel.nr 019-44 80 10 eller e-post till mari.stenbom@gmail.com 

 

Mellan den 14 december och 18 december går det att boka julbord för sällskap på minst 15 
personer, kontakta Mari för bokning. 

 

 

 

 

 

  
 
 

Julhälsningar 
 

Vill du skicka en julhälsning via 
Ö-bladet? 

 
Vänligen lämna den till redaktionen 
senast den 15 november i den blå 

postlådan vid dörren till skolan, eller 
via mejl till o-bladet@vinon.se 

 

 

 

Eventuell uppvaktning 

på min födelsedag undanbedes 
 

Birgit Gustafsson 
Vinön 

mailto:mari.stenbom@gmail.com
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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, telnr: 070-239 02 11 
 

 

 

 

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 070-18 00 151 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

SWISH nr 123 396 25 29 

 

KOSTNADER 

    Föreningsmedlem                         Övriga 

    Dygnshyra    250:-                            500:- 

    Veckohyra    1000:-                         2000:- 

 
 

 
 

 

Vinöns Bibliotek 
har öppet söndagar 16-17 

   
 

 

Välkomna 

hälsar Yvonne! 

 
 

Tjejträffar 
 

November onsdagar kl. 18.00 
 
4/11  Spela spel 
11/11 Måbrakväll, t ex göra ansiktsmasker 
18/11 Kransbindning i Monas garage, 
anmälan till Mona, några deltagare/gång               
25/11 Baka knäckebröd 
2/12 Julpynta i skolan 
 
Varmt välkomna alla som vill! 
 

 

 

Julbockar 
 

De som vill ha sina julbockar omklädda 
lämna dessa hos Mona Blixt  

så snart som möjligt. 
 

Dörrkransar kommer att säljas på 

julmarknaden 12 dec i skolan. 

 
 

 



 

Turistort Vinön 2020 

 

Vinön är en omtyckt turistort och vi som 

möter turisterna både med våra företag och 

som privatpersoner har chans att forma 

besökarens möte till något positivt. 

 

Jag kallade därför in ett flertal aktörer till ett första 

möte för att diskutera sommaren 2020. 

På gott och på ont var denna sommar annorlunda 

med fler svenska turister som var utspridda på vår 

ö. På ön var bara en loppisbutik och det hölls inga 

konserter. En reporter var ute i augusti och gjorde ett reportage som resulterade i artiklar i ca 30–

40 tidningar runt om i Sverige. Detta i kombination med en väldigt varm sensommar lockade 

turister långt in i augusti då högsäsongen var över för oss och vi gått tillbaka till våra ordinarie 

sysslor. Tack och lov höll Mari Värdshuset öppet så vi kunde få nöjda turister som förhoppningsvis 

vill komma tillbaka till vår vackra ö och som pratar gott om sin vistelse här. 

Det är viktigt att vi som öbor pratar om hur vi vill ha vår turistort, hur vi ska uppfattas, hur vi ska 

möta våra gäster och hur de sedan ska prata om oss när de lämnar Vinön. Vi behöver också kunna 

ta hand om den mängd turister som kommer, därför är det viktigt att vi är överens om hur många 

som vi kan ta emot och att vi pratar om hur vi kan och bör styra det. 

I denna fråga behöver vi därför kunna prata med varandra om hur vi vill att det ska vara att bo på 

Vinön. Turisterna ska inte göra så att vi som bor på ön känner oss undanskuffade. Vi måste kunna 

känna att det är ett givande och tagande som vi Vinöbor tycker känns positivt.  

Jag är InfoPoint för Vinön och har en kontakt med Örebrokompaniet där just dessa frågor 

diskuteras och drivs. 

Detta första möte baserades på fyra frågor som Örebrokompaniet ställde till oss aktörer. 

1. Vad frågar turisterna efter? 

2. Vad berättar vi för turisterna? 

3. Vad vill vi att Örebrokompaniet ska marknadsföra om Vinön? 

4. När vill vi att dom ska marknadsföra Vinön? 

 

Dessa frågor diskuterades och kommer att sammanställas och skickas som svar till 

Örebrokompaniet för vidare diskussioner, detta går att läsa om i senare Ö-blad framöver. 

Förutom de aktörer som möter turister så har även Vinöns kultur- och hembygdsförening en 

representant som ska föra öbornas talan i dessa frågor. 

 



 

 

Detta var ett första möte och vi kommer följa upp och hålla liv i denna fråga. Har du som öbo 

tankar om turismen så är du välkommen att kontakta mig eller hembygdsföreningen - för att 

hjälpa till i arbetet med att Vinön ska förbli en hembygd där vi alla trivs. 

 
 

InfoPoint: Catrine Neiler 
Catrine.marwin@gmail.com  hembygdsforeningen@vinon.se 
 
 

 

 

Lunchservering i skolan 

I november serverar vi lunch varannan onsdag – varmt välkommen!  

För att det ska kännas säkert nu i pandemitider, tänk på att: 

✓ Du deltar endast om du känner dig frisk 

✓ Tvätta händerna / använd handdesinfektion före maten 

✓ Hålla avstånd   

✓ Endast sitta 6 personer runt varje bord 

Maten serveras direkt på borden. 

 

Onsdag 4 nov kl. 12.30   

Rita och Ann-Mari lagar pepparrotskött med potatis och grönsaker. 

Anmälan till Rita tel. 0707 72 11 00 senast söndag 1 nov. 

 

Onsdag 18 nov kl. 12.30 

Birgitta och Sonja lagar köttkorv med senapssås, potatis och grönsaker. 

Anmälan till Birgitta tel. 073 290 50 20 senast söndag 15 nov. 

 

Smör, bröd, måltidsdryck samt kaffe och kaka ingår. 

Pris: 80 kr 

 

Vi planerar för jullunch onsdag 9 dec. 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

mailto:Catrine.marwin@gmail.com
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CREPES MED SVAMP OCH LÖKFYLLNING 

Crepes med en fyllning på svamp och tre olika 

sorters lök. Dessa crepes gratineras inte utan 

rullas och serveras varma med lite hackade 

örter på toppen. 

4 port Ugn 225º 

2 dl vetemjöl 

4 dl mjölk 

4 ägg 

½ tsk salt 

2 msk smör-&rapsolja 

Fyllning 

200 g champinjoner 

2 gula lökar 

2 rödlökar 

1 purjolök 

smör-&rapsolja 

2 dl crème fraiche med franska örter 

½ tsk salt 

½ krm svartpeppar 

färska örter t ex persilja och timjan 

Gör så här 

Vispa ihop mjöl och hälften av mjölken till en 

slät smet. Tillsätt resten av mjölken, ägg, salt 

och smör-&rapsolja. Vispa ihop och ställ åt 

sidan. Skiva svampen. Skala och skiva lökarna 

tunt. Strimla purjolöken. Bryn svampen i smör-

&rapsolja i en stor stek-panna. Tillsätt all lök. 

Fräs på medelvärme under omrörning tills löken 

blir mjuk. Rör ner crème fraiche, salt och 

peppar. Låt koka ihop någon min. Sätt ugnen på 

225°. Häll lite smör-&rapsolja stekpannan till 

gräddningen av första pannkakan. Grädda 8 - 12 

tunna pannkakor. Fördela fyllningen på pann-

kakorna. Rulla ihop och lägg dem i en ugnssäker 

form. Pensla dem med smör-&rapsolja och värm 

i ugnen ca 10 min. 

Strö över hackade färska örter och servera 

med sallad. 

 

SNABB PASTA OCH TOMATSÅS MED 

BURRATA 

Den här rätten går hem hos hela familjen och 

går så otroligt snabbt att göra. Pricken över i:et 

är den krämiga burratan med lite olivolja över.. 

Mums! 

Burrata är mozzarella med krämig, gräddig 

fyllning. Delikatess från Apulien i södra Italien. 

4 port 

4 port pasta (valfri sort)  

400 g krossade tomater 

2 klyfta vitlök, hackad 

2 msk tomatpuré 

1 msk strösocker 

salt, peppar, olivolja 

färsk basilika 

2 förp burrata 

parmesanost (valfritt) 

Gör så här 

Stek vitlöken i olivolja på medelvärme i en 

stekpanna tills den mjuknat något. Häll över 

krossade tomater, tomatpuré och socker. 

Smaka av med salt och peppar. Låt puttra. 

Koka pastan enligt anvisningar på förpackningen. 

Häll av pastan och blanda med tomatsåsen. 

Servera med en stor bit burrata över pastan, 

färsk basilika, svartpeppar och till slut ringla 

lite olivolja över. Det går även bra att riva lite 

parmesanost över för den som önskar. 

 

GÖS MED BRYNTA KANTARELLER, 

DILLSYRADE GRÖNSAKER OCH KRÄMIG 

KRÄFTPOTATIS 

4 port 

4 bit gösfilé, à 150 g med skinnet kvar 

salt, olivolja 

Dillsyrade grönsaker 

1 dl ättiksprit 12 % 

1 dl strösocker  

2 dl vatten 

1 krm dillfrö (valfritt) 

1 dillstjälkar 

salt 

100 g gulbeta (alt rödbeta eller annan god 

grönsak) 

100 g morot 

Krämig kräftpotatis 

350 g potatis 

1½ dl crème fraiche 

150 g kräftstjärt, skalade 

1 - 2 msk gräslök, finhackad 

salt 

Brynta kantareller 

250 g kantareller, alt annan svamp 

olivolja, smör, salt 

Gör så här 

Koka upp ättika, socker och vatten med dillfrö, 

dill och en nypa salt. Låt lagen svalna. Skala och 

hyvla grönsakerna tunt. Lägg grönsakerna i 

lagen och låt dra i minst 1 timme. Skala och koka 

potatisen. Häll av vattnet direkt när den är klar. 

Tillsätt crème fraichen och mosa ihop 

alltsammans lite lätt med en gaffel. Vid 

servering, vänd ner kräftor, gräslök och smaka 



av med salt. Ansa svampen och värm en 

stekpanna till medelhög temperatur. Stek 

svampen i olja tills den har fått fin brynt färg, 

lägg då ner smör och stek i ytterligare ca 2 

minuter. Smaka av med salt. Salta gösfilén och 

värm upp en stekpanna till högsta temperatur 

med lite olivolja i. Lägg ner gösfiléerna med 

skinnsidan nedåt. Stek gösen på skinnsidan ca 4 

minuter tills skinnet är riktigt brynt och 

krispigt, vänd då fisken och stek i ytterligare 1–

2 minuter tills kärntemperaturen är ca 40 

grader. Lägg upp kräftpotatisen på en tallrik, 

lägg på gösen, kantarellerna och de syrade 

grönsakerna. 

Tips! 

Preppa dagen före 

• Dillsyrade grönsaker • Ansa svampen. 

 Innan gästerna kommer 

• Grunden till potatis stompen. 

• Stek kantarellerna. 

Strax före servering 

• Stek fisken och värm kantarellerna. 

• Värm upp potatisstompen och vänd ner kräftor 

och gräslök. 

 

SALTIMBOCCA MED KYCKLING. 

Kalven i en klassisk saltimbocca är här ersatt 

med lätt utbankade kycklingbröst. Fräst svamp 

till ger extra mustighet. Sparrisbroccoli som 

säljs under varumärket Bella verde är 

långstjälkad, söt och mjäll.  

4 port Ugn 225° 

500 g kyckling, gärna minutkyckling eller 

tunnskivad kyckling 

600 g potatis 

3 rosmarinkvistar 

1 msk olivolja 

1 tsk salt, + 1/2 tsk + 2 krm  

½ krm svartpeppar, nymald, + 1 krm 

8 salviablad 

4 skivor parmaskinka 

2 tsk vetemjöl 

2 msk smör, + 1 msk 

½ dl vitt vin, torrt 

2 msk citron, pressad 

1 msk kycklingfond, konc 

1 dl vatten 

200 g svamp, t ex rödgul trumpetsvamp 

Tillbehör 

250 g sparrisbroccoli, eller vanlig broccoli 

1 vitlöksklyfta 

1 msk olivolja 

½ tsk chiliflakes 

Gör så här 

Skala och skär potatisen i bitar. Blanda med 

rosmarin, olja, 1 tsk salt och 1/2 krm peppar. 

Tillaga mitt i ugnen ca 20 min. Krydda kycklingen 

med 1 tsk salt och 1 krm peppar. Lägg 1 

salviablad och 1 skinkskiva på varje filé. Lägg 

ytterligare 1 blad salvia på varje. Fäst med 

tandpetare. Pudra över mjöl på båda sidor. Bryn 

kycklingen i 2 msk smör på skinksidan. Vänd och 

stek färdigt tills kycklingen är genomstekt, 68° 

innertemperatur. Häll på vin, citronsaft, fond 

och vatten. Bräsera 2–3 min. Förväll broccolin i 

kokande lättsaltat vatten ca 4 min. Låt rinna av. 

Skala, skiva och fräs vitlöken i olja. Lägg i 

broccolin och krydda med chiliflakes. Bryn 

svampen i 1 msk smör. Krydda med 2 krm salt. 

Servera kycklingen med sky, potatis, broccoli 

och svamp. 
 

ÄPPELCLAFOUTIS  

En fransk dessert som är en typ av pannkaka. 

Man lägger frukt eller bär i en form och häller 

på smet. Serveras ljummen med vaniljglass eller 

grädde. 

4 port Ugn 225º 

2 ägg 

½ dl vetemjöl 

1½ dl mjölk 

1 msk strösocker, + 4 tsk 

1 tsk vaniljsocker  

1 krm salt 

3 äpplen 

4 krm kanel, mald 

Tillbehör 

vaniljglass 

Gör så här 

Vispa äggen med mjöl och mjölk. Blanda ner 1 

msk socker, vaniljsocker och salt. Låt stå ca 15 

min. Kärna ur och skär äpplena i tärningar. Lägg 

dem i smorda ugnssäkra portionsformar. Strö 

över 1 tsk socker och 1 krm kanel i varje form. 

Häll smeten i formarna. Grädda mitt i ugnen 15–

20 min, de ska få lite färg på ytan. Servera med 

vaniljglass. 

 

 I dessa Coronatider får man nöja sig med att 

laga lite god mat. Varför inte prova ett nytt 

gösrecept med lite spännande tillbehör. En 

enkel äppelefterrätt är inte heller så dumt. 

Smaklig måltid önskar Christina J 



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! 

 
 

 

 1 söndag 
12-16 
16-17 

Värdshuset öppet, lunchcafé 
Biblioteket öppet  

vecka 45 2 måndag 9-10.30 Vinöns kyrkis                                                                                                      Sophämtning                                                                                                                                                                                                                                     

 3 tisdag 18.00 Brandövning 

 4 onsdag 12.30 
18.00 

Lunchservering i skolan obs! Anmälan se annons 
Tjejträff   

 5 torsdag   

 6 fredag                                                                                                                 Gustav Adolfsdagen 

 7 lördag  Värdshuset öppet, lunchcafé kl. 12-16, pubafton 18-23 

 8 söndag 
12-16 
16-17 

Värdshuset öppet, lunchcafé                                                                 Fars dag 
Biblioteket öppet                                                                                                                                                                                      

vecka 46 9 måndag 9-10.30 Vinöns kyrkis 
 10 tisdag   

 11 onsdag 18.00 Tjejträff 
 12 torsdag   

 13 fredag   

  14 lördag 10-15 
 

Röjningsdag Missionshuset 
Värdshuset öppet, lunchcafé kl. 12-16, pubafton 18-23 

 15 söndag 
12-16 
16-17 

Värdshuset öppet, lunchcafé 
Biblioteket öppet  

vecka 47 16 måndag 9-10.30  Vinöns kyrkis                                                                                                         Sophämtning 

 17 tisdag   

 18 onsdag 12.30 
18.00 

Lunchservering i skolan obs! Anmälan se annons 
Tjejträff  

 19 torsdag   

 20 fredag   

 21 lördag  Värdshuset öppet, lunchcafé kl. 12-16, pubafton 18-23 

 22  söndag 

10.00 
12-16 
13-15 
16-17 

Gudstjänst i skolan Mikael Schmidt – kaffe 
Värdshuset öppet, lunchcafé 
Styrelsemöte VKHF 
Biblioteket öppet 

vecka 48 23 måndag 9-10.30 Vinöns kyrkis 

 24 tisdag   

 25 onsdag 18.00 Tjejträff 

 26 torsdag   

 27 fredag   

 28 lördag  Värdshuset öppet, lunch kl. 12-16  
Pubafton Blues med Thomas och Cecilia kl. 18-23 

 29 söndag 
12-16 
16-17 

Värdshuset öppet, lunchcafé                                                             1:a advent 
Biblioteket öppet                                                                               

Vecka 49 30 måndag 9-10.30 Vinöns kyrkis                                                                                    Sophämtning 

December 1 tisdag 18.00 Brandövning 

 2 onsdag 18.00 Tjejträff 

 

November 2020 
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