Några ord från redaktionen…
Jaha, nu har våren kommit
till Vinön och vi njuter i fulla
drag när solen skiner på oss.
Fåglarna kvittrar och blommorna
lyser i alla hagar, och i trädgårdarna
växer det så det knakar.
Det kanske luktar lite gödsel här
och där, så ska det vara på våren.
Djur och människor vaknar till
liv igen efter en lång vinter.
Det är rätt skönt!
Valborg har vi också firat med brasa
vid ”norra hamnar”. Det var en vacker kväll, helt vindstilla,
varm och härlig brasa, och ett tjusigt fyrverkeri. Runt sjön
kunde vi också se andra eldar och fyrverkerier som lyste upp
när mörkret började falla.
På framsidan av Ö-bladet är det en fin vårbild,
brasan vid norra badet från 2003.
Den bilden är tagen av Janne Ivarsson.
Bilderna från Vinöns Kultur- och hembygdsförenings
årsmöte är tagna av Oskar Widlund.
Helt färska kort från årets valborgsmässofirande har tagits av
Eva Widlund med vår nya digitalkamera.
Ulf och Christina Jonsson har förmodligen fotograferat
alldeles själva.

Utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: vinon.okontor@telia.com Märk med ”Ö-bladet”

Säljes
Pojkcykel, 16 tums hjul
Blå, obetydligt begagnad (om vi hittar stödhjulen så medföljer dessa)
Pris:
800:Nypris: 1200:Uppström/Forsberg
Tel 019-44 81 00 eller mobil 0708-21 67 13

Våren är här!
Just nu:
Penséer och en del perenner
Jord av olika slag, krukor, potatis
På ingående:
Pelargoner och amplar
Utplanteringsväxter
Kommer flera efter hand som vårvärmen stiger
För dagsaktuell information eller önskemål,
ring 44 80 50 eller mobil 0703-70 59 50
Välkomna!
Mona Blixt

Till salu
Fin vävstol ”Bergå Savonia”
Tillverkad ca 1990, vävbredd 140 cm
Pris 5000:- eller högstbjudande
Katarina Olsson
Tel 019-56 09 04

Väv-

Valborgsmässoafton 2004 på Stenören, norra Vinön
Det var en fantastiskt fin vårkväll. Sjön låg spegelblank och luften var ljum. Som vanligt är det
roligt att träffas igen efter den långa vintern. Många sommarboende kommer åter till ön och
många lockas ut från sina stugor i det fina vädret. Lotter, majblommor, varm korv och kaffe
blandas med trivsamt prat. Upp mot 150 personer samlades denna fina kväll. När mörkret föll
tändes brasan. Peter Kumlin höll vårtalet och många hjälptes åt att sjunga vårsångerna i de
nygjorda sånghäftena. Kvällen avslutades av ett fint fyrverkeri. Därefter vände de flesta hemåt.
Bara eldvakterna stannade kvar ett tag till.

Vinöns kultur- och hembygdsförening
har haft årsmöte.

Trots att det var strålande solsken hade många tagit sig till årsmötet. Bernt Forsberg
blev ordförande för årsmötet och Eva-Marie Olsson blev sekretarare.
Alla i styrelsen blev omvalda och det betyder att följande personer sitter i styrelsen:
Sune Mohlin (ordförande), Mona Blixt, Solveig Eriksson, Berthold Karlsson, Sten
Karlsson, Yvonne Karlsson, Anna-Greta Olsson, RoseMarie Olsson, Nils Svensson,
Eva Widlund. Suppleanterna blev också omvalda, det är Bo Persson, Anders Ekblad
och Kerstin Stenberg, som fick förnyat förtroende.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska höjas från och med nästa år, och ska då
vara 80 kr för enskild person och 150 kr för familj. För den som har glömt att betala in
årets medlemsavgift går det bra att göra det på postgironumret 46 94 70-9.
RoseMarie berättade om Våg 21-projektet, hur långt man har kommit.
Programmet för sommaren är inte bestämt men det blir hantverksförsäljning och
konst som vanligt och även en repris av loppmarknaden och familjedagen. Förslag
på konstnärer och/ eller konsthantverk emottages tacksamt.
När vi drack kaffe och mumsade kringlor berättade Bo Ek om studiecirkeln om ”Vinön
förr”. Det har varit mellan 10-20 personer som har deltagit varje gång. Man har bl a
lyssnat på gamla bandupptagningar, diskuterat släkter, gamla kartor och brev. Eva
Svensson har varit en verklig tillgång, då hon har koll på i stort sett varenda släkt på
Vinön genom sin släktforskning. På det sista mötet här nu i maj ska det tittas på
forngravarna i söra byn tillsammans med någon person som kommer från
Länsmuseet. Fortsättning på studiecirkeln följer till hösten.
Eva Svensson talade sedan om släktforskning som hon hållit på med ganska länge
nu. Har haft tur då de flesta släkterna kommit från Lännästrakten. Eva har tillbringat
en hel del tid på I3, där de gamla dokumenten och arkivet finns nu för tiden
(dödsböcker, kyrkolängder). Om man är intresserad och vill börja släktforska, så
hjälper Eva gärna till så att man kommer igång. Det finns även utmärkta kurser att
gå, det var så hon började. Ångrar sig så här i efterskott att hon inte frågade ut sina
äldre släktingar mera när de var i livet.

Sedan så hade styrelsen inbjudit en gäst till mötet och det var Bengt Almkvist,
ordförande i Skärgårdarnas Riksförbund, för att informera lite mer om deras arbete.
Bengt är själv boende i S:t Annas skärgård på ostkusten.
Skärgårdarnas Riksförbund representerar föreningar runt om hela Sveriges kust och
inre skärgård, där Vinöns Kultur- och Hembygdsförening representerar Hjälmarens
öar. Sune och Eva från vår förening är med på styrelsemötena, vilka hålls på olika
platser runtom i Sverige. Vinön har varit värdförening två gånger tidigare och har nu
också erbjudit sig en tredje gång. Det är föreningarna som kommer med förslag om
vad Riksförbundet ska ta upp och jobba med, så kom gärna med förslag till Eva eller
Sune, så kan de vidarebefordra detta vid nästa möte.
Det är för närvarande 30.000 personer som bor på öar runtom i Sverige.
Riksförbundet jobbar mycket mot regeringen och det är minister Ulrika Messing som
har hand om dessa frågor, mycket kontakt också med Glesbygdsverket. Har varit
med och sammanställt flera rapporter om bl a boende och kommunikationer. Talade
en del om hur man kan söka EU-pengar under Mål 2-projekt, vilket är något krångligt
(behövs samtidigt offentliga pengar), samt även Våg21/Lieder-projekt som är något
enklare (pengar redan avsatta). I skolan finns material som man kan läsa bl a
nyhetsbrev samt utredningar.
Har även kontakter med liknande organisationer/föreningar i andra länder i Europa,
främst Finland, Danmark, Irland och Frankrike, vilka har samma problem som vi. Vid
senaste sammankomsten internationellt var även två ungdomar med från Sverige för
att träffa likasinnade ungdomar från andra länder (bl a vår egen Rikard Widlund
representerade Sverige), vilket utmynnade i att en ungdomsförening har bildats;
SURF = Skärgårds Ungdomarnas RiksFörening. Rikard är nu ordförande i denna
förening och Veronika Persson kassör.
Bengt hade mycket intressant att säga, och säkert en hel del som sekreteraren inte
fått med i denna korta sammanfattning ..
Systrarna Olsson

CYKELBODEN
Cykeluthyrning – Kiosk
Oskar Widlund

Hyra cykel i sommar? Ja visst, men inte hos Widlunds.
Cykelboden upphör efter tio år, men cykeluthyrningen flyttar bara över
gatan till RoseMaries nyöppnade Örtbod, i gamla handelsboden.

Vi har öppet
lördag–söndag och helgdagar i maj

8 -17
Fr o m 1 juni öppet dagligen
Beställningar mottages och utföres alla dagar
tel 44 81 60 070-239 02 11
Sten o Mariann

Stor brandrisk!
Tänk på det är torrt i markerna så här på våren
och att en liten eld sprider sig med blixtens hastighet.

Efter 1 maj är det förbjudet att
elda ute i naturen utan tillstånd.

Fakta om majblomman
Alla barn i Sverige ska få vara med!
I dagens Sverige finns det många barn som inte har tillgång till samhällets välfärd. Men alla
barn har rätt till gemenskap med sina kamrater och till att vara delaktiga det samhälle de lever
i. Majblommans vision är att alla barn i Sverige skall få vara med!
Majblomman - Barnens blomma
Majblomman är landets största barnhjälpsorganisation och vi arbetar för att förbättra barns
villkor i Sverige. Målet är hjälpa alla barn som har det besvärligt på grund av sjukdom,
handikapp eller social situation. Vi ska finnas till för de barn som behöver extra stöd för att
kunna dela gemenskap med sina kamrater. Genom att ge ekonomiska bidrag till enskilda barn
och genom att bedriva opinionsbildning i syfte att förbättra barns villkor arbetar vi konsekvent
för att nå detta mål.
Barn hjälper barn
Idén är att barn i åldern 9 – 12 år säljer Majblommor för att hjälpa barn på sin egen ort. Två
tredjedelar, 195.000 av alla barn i åldrarna 9 -12 år är med i insamlingen. De gör en
medmänsklig handling samtidigt som de utvecklas på många sätt.
Vart går pengarna?
År 2003 samlade barnen in 37,4 miljoner kronor på två veckor. 30,1 miljoner kronor gick till
Majblommans ändamål: 19,1 miljoner kronor till enskilda barn och 4,3 miljoner kronor till
lokala skolprojekt som delades ut av Majblommekommittéerna. Till Majblommans
riksverksamhet forskning om barn, Majblommans sommargård på Galtarö och
opinionsbildning för att förbättra barns villkor i Sverige gick 6,7 miljoner kronor.
Vi finns där barnen finns
Organisationen består av drygt 850 Majblommekommittéer med 15.000 vuxna frivilliga runt
om i Sverige, den nordligaste i Korpilombolo och den sydligaste i Ystad. Varje kommitté
består av medlemmar som har god kännedom om förhållandena på sin ort och som har
kontakt med skola, sjuk- och hälsovård, socialtjänst samt fritidsverksamhet. Majblomman
bevakar barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Genom de lokala bidragen blir
hjälpen effektiv och anpassas till barnens behov.
Målet är att hjälpa fler barn
Majblommans mål är att till vårt 100-årsjubileum, 2007, kunna sälja en blomma till var och en
som bor i Sverige, dvs 9 miljoner blommor. Ju mer blommor vi säljer, desto fler barn kan vi
hjälpa!
H.M. Drottningen är Majblommans högsta beskyddare.
Göte Bernhardsson, landshövding i Västra Götaland, är ordförande i Majblommans
Riksförbund. Barbro Ekström-Jodal, professor, är ordförande i Majblommans arbetsutskott.
Ann-Charlotte Smedler, docent leg. psykolog, är ordförande i Majblommans forskningsråd.
Lena Holm är generalsekreterare.
Majblommans insamling kontrolleras genom postgiro 90 1907-6 kontrolleras av SFI
(Stiftelsen för Insamlingskontroll). Vi är medlemmar i FRII (Frivilligorganisationers
Insamlingsråd).

På gång i projektet…
Nu känns det som vi har kommit igång på riktigt i projektet.
Vi har avverkat vårens datautbildning och ser fram emot höstens fortsättning.
Det var ca fem personer som var med på fortsättningskursen och fem på
nybörjarkursen. Det finns sex datorer så det finns plats för en till i varje grupp.
Ni som missade vårens tillfälle är välkomna att haka på till hösten. Vi vill gärna
att de som vill gå utbildningen till hösten funderar på vilka dagar som passar.
Köket i skolan håller på att rustas upp. En garderob har blivit diskutrymme
och det har blivit ny färg på skåpluckor och ett nytt golv. Yvonne, Sven-Åke
och Sten jobbar vidare och de hoppas att det kommer bli klart under maj.
Livsmedelsförmedlingen jobbar Catrine Neiler vidare med. Det har kommit in
några svar på enkäten och vi vill gärna ha in fler enkätsvar. Man förbinder sig
inte till något när man svarar. Vi vill bara ha ett hum om hur intresset är för
någon form av livsmedelsdistributionslösning.
Det känns inte så aktuellt att krypa in i biomörkret just nu så vi avvaktar tills
det blir höst med att dra igång med filmklubben.
Det börjar hända saker i södra handelsboden, även om det går lite långsamt.
Jag har haft besök av Eva Fransson som är arkitekt och jobbar inom
kommunen. Hon visade mig vad som var fint och värt att spara och vårda
(=allt).
Det har köpts in en digitalkamera som ska användas till bl a Ö-bladet. Det ska
även bli en liten kurs i hur man sköter digitalkameran.
En turistbroschyr är under produktion. Det är företagarna på Vinön
tillsammans med Lena Hagsten och Bo Ek som håller på med den. En inbjudan
har gått ut till turistinformationerna i trakten om att komma ut och få info om
Vinön som de ska förmedla vidare till turister.
En hemsida om Vinön är på gång. Det är Oskar och Petter Widlund som ska
göra den. De kommer att börja på allvar under juni. Mer info kommer till nästa
Ö-blad.
Projektet med temaguidningar är på gång och det ska skickas in en
kompletterande ansökan snarast.
Åsa håller på att samla in intresseanmälningar om bredband. Ni som är
intresserade kan höra av er till Åsa för att få en blankett.
Till alla som jobbar i projektet vill jag påminna (inte minst mig själv) om att det
finns tidsrapporteringslappar i skolan som jag vill att ni ska fylla i.
Om det finns några frågor så hör gärna av er till mig på tel 0736 18 77 11 el
rosemarie.vinon@teila.com.
/Rosie

Så här års har alla tidskrifter av dignitet en trädgårdssida så även Ö-bladet.
Sedan några år tillbaka har perennagruppen inom GRO, gröna näringens riksorganisation
utsett olika perenner till just årets perenn, för att få ett uppsving i försäljningen men även för
att visa upp att det finns ett stort antal pernner som är vackra och odlingsvärda.
Sköldpaddsört Chelone obliqua, blev årets Perenn 2004.
Spännande blommor på färgstark Årets Perenn
En utsökt vacker rabattperenn som är frisk, stark och livskraftig utan
att breda ut sig på andra växters bekostnad. Dessutom stadig nog att
stå för sig själv i alla väder. På de meriterna har
sköldpaddsört, Chelone obliqua, utsetts till Årets Perenn 2004.
Blommorna är intensivt purpurrosa och därför kallas den ibland för
Lila sköldpaddsört. Just den gröna nyansen är perfekt i sammanhanget
och framhäver blommornas och bladens färger ytterligare. Hela växten,
även blommorna, håller dessutom stilen oavsett väderlek. Om sommaren
bjudit på sol och värme eller regn och rusk går knappast att avläsa på
sköldpaddsörten.
Fotot är lånat från Växtmästaren
Blommorna sitter i täta, decimeterlånga blomställningar
i toppen av skotten. Knopparna längst ner på blomställningen slår ut först. Efterhand som fler
blommor öppnar sig vissnar de äldsta och faller av. Under större delen av blomningstiden
finns det sju-åtta praktfulla blommor på varje stjälk. Den blommar från juli till september.
Långlivad och lättskött
Sköldpaddsörten blir ungefär 60 cm hög. Den har mycket stadiga stjälkar och ett tätt, upprätt
växtsätt. Plantorna blir efterhand allt mer omfångsrika, men tillväxten sker med måttlig
hastighet. Arten hör till de mest långlivade perennerna och dessutom till dem som kan stå
riktigt länge på en och samma växtplats. Det finns också en vitblommande form av
sköldpaddsört som bär sortnamnet 'Alba'.
Årets Perenn 2004 är något av en doldis. På en del håll har den odlats och älskats i
generationer, men för många trädgårdsägare är den fortfarande okänd. Det vill Sveriges
perennodlare ändra på genom utmärkelsen Årets Perenn. Det här är en växt som förtjänar en
plats såväl i rampljuset som i var mans rabatt.
Vill ha fukt
Sköldpaddsört hör hemma i de östra delarna av USA. Där förekommer den sparsamt på fuktig
ängsmark, utmed vattendrag och i ljusa cypressträsk. Och mycket riktigt är Årets Perenn 2004
framför allt en växt för lite fuktigare lägen. En fuktighetshållande och näringsrik jord är
idealet. Den får gärna vara mullrik men även tyngre lerjordar går bra. Sköldpaddsört klarar
torra perioder men också mer fukt än flertalet perenner. Den trivs t.ex. utmärkt i dammens
fuktzon bland fackelblomster och förgätmigej. När det gäller ljusförhållanden är sol eller
halvskugga bäst. Står den alltför skuggigt blir stjälkarna vekare. Alltså passar sköldpaddsörten
inte riktigt bra för de som bor mitt uppe på åsen men det brukar ju finnas ett lite fuktigare
hörn av alla tomter.
Årets Perenn 2004 tillhör familjen lejongapsväxter, Scrophulariaceae.
Det vetenskapliga namnet Chelone kommer från grekiskan och betyder
sköldpadda. Bakgrunden till namnet är att blomman ser ut som ett
sköldpaddshuvud. Det har man tagit fasta på i engelskspråkiga länder
där växten heter turtlehead. Men blommans form brukar också liknas
vid ett duvhuvud. Vilket är precis vad sköldpaddsört heter på norska
och danska; duehode och duehoved.
Sammanställt av RoseMarie, blivande trädgårdsmästare.

Kemer 21 april 2004

Hejsan på er på Vinön!
Här nere i södern har vi det bara bra även om det just idag regnar lite. Sedan vi kom tillbaka
från Sverige är det andra dagen det regnar så vi ska inte klaga. Här är det varmt och skönt dvs
shorts- och badväder. Förra veckan låg vi ankrade med några andra svenska båtar i en vik tre
dygn och badade och grillade på stranden samt besökte en ruinstad, Phaselis, från 600-talet.

Det är en mycket fin tid just nu. Hela stan doftar av citrusblommor. Buskar och olika blomster
lyser upp marken med sina färger. Allt är så otroligt vackert.

I morgon lämnar vi Kemer för att segla västerut till Marmaris. Där stannar vi några dagar
innan vi vänder och går till Göcek där vi ska ansluta till årets EMYR rally. Om inget
oförutsett händer seglar vi sedan österut med dem åter till Kemer, vidare till Alanya,
Nordcypern, Mersin och Iskenderun på Turkiets sydostkust. Därifrån tar vi oss vidare till
Lattakia i Syrien med besök bl a i Damaskus, vidare till Jounieh i Libanon och någon utflykt
där. Därifrån fortsätter vi till Haifa och Ashkelon i Israel, sen till Port Said i Egypten med
besök i Kairo och pyramiderna i Giza. Efter detta besök återvänder vi till Herzliya (norr om
Tel Aviv) i Israel där rallyt avslutas. Här passar vi på att besöka Jerusalem, Döda Havet och
Petra i Jordanien med flera platser. Det får vi väl skriva mer om senare.
Just nu har vi inga planer på att resa hem i sommar utan tänker segla runt här nere i Turkiet
och Grekland. Sedan vet vi inte så mycket mer. Kanske blir det Egypten och Röda Havet
nästa vinter eller Turkiet och Marmaris eller något annat. Vi får se.
Många vår- och sommarhälsningar från oss två i förskingringen.

Christina och Ulf
PS: Såg just nu inslaget på Tvärsnytt om miljömärkt fiske med Ingemar A.

MASSAGE
Onsdagen den 26 maj
Elisabeth Behr i Vinöns skola
Alla som är intresserade, ring till
Elisabeth tel 070-399 58 08

FOTVÅRD

torsdagen den 13 maj
och fredagen den 14 maj
Viola Hjälmarö i Vinöns skola
Ring 0150-913 33 och beställ tid !

AVSLUTNING
på tjejträffen torsdag 6 maj kl 19.00
Victoria Rhodin kommer och visar bilder
från sin resa till Indien och Andamanerna,

den här gången försöker vi visa bilderna på TV:n.

Efteråt äter vi lite mat tillsammans, knytkalas, var och en tar
med sig en trevlig maträtt så delar vi systerligt på maten!
Alla tjejer hjärtligt välkomna!

Recept
Fruktiga kycklingfilén
Kyckling och frukt är en god kombination
Det här behövs för ca 4 port
4-6 kycklingfiléer
1 purjolök
300 gr champinjoner
salt, peppar
2-3 dl vatten
1 burk aprikoser á 400 gr

1 hönsbuljongtärning
2 dl matlagningsgrädde
1 msk kinesisk soja
1 dl mango cutny
2 msk maizena
persilja

1. Ansa och strimla purjolöken. Ansa och skiva svampen. Fräs
purjolök och svamp i lite matfett i en gryta.
2. Skiva kycklingfiléerna och stek dem lätt i lite matfett i en
stekpanna. Krydda med salt och peppar. Lägg över kycklingen
i lök och svampgrytan.
3. Tillsätt vatten, grädde, buljongtärning, soja och mango cutny.
Låt grytan puttra ca 10 min.
4. Låt aprikoserna rinna av. Skär dem i klyftor. Rör ner dem i
grytan och smaka av. Strö över hackad persilja.
5. Bjud gärna vildris och en sallad till.

Recept: Solveig Eriksson

NÄR VAR VILKA ?

Vilka är människorna på dessa foton? Vart fraktas hästarna?
När är det taget? Är det någon som känner till något om dessa
fotografier, tagna av Bror Sjöström, hör av er till redaktionen!

VAL TILL
Europaparlamentet
den 13 juni 2004

Rösta på Vinön på valdagen, i Vinöns skola
9.00 - 11.00

15.00 – 17.00

Röstkort
Du måste ha ditt röstkort och en giltig id-handling med dig när
du ska rösta i de lokaler som kallas extra vallokaler. Du kan
tillhöra vilket valdistrikt som helst i Sverige och ändå få rösta
på ett särskilt röstmottagningsställe som Vinöns skola.
Röstkorten skickas ut mellan den 19 och den 27 maj.
Nytt röstkort!
Om du inte får något röstkort eller tappar bort det kan du få ett
nytt hos valnämnden i kommunen, 019 - 21 11 14.
Saknar du röstkort på valdagen och ändå vill rösta på Vinön kan
du få hjälp att få ett nytt röstkort faxat direkt till vallokalen.
Valdistrikt:

Lännäs - Vinön

Valkrets:

Örebro Sydöstra

Ordinarie vallokal:

Hampetorps skola

Extra vallokal:

Vinöns skola

Öppetider:
8.00 - 20.00
9.00 - 11.00
15.00 - 17.00

Man måste fylla 18 år senast på valdagen för att få rösta.
Ytterligare information kommer med posten och du kan även gå
in på valet@val.se

maj 2004
v. 18
1 lördag
2 söndag
v. 19

13.30

Vårstädning i och kring skolan

Första maj

16 – 17 Biblioteket öppet
17.00 Styrelsemöte Vinöns Kultur- och hembygdsförening

3 måndag
4 tisdag

18.30
19.15

Brandövning
Kvällspromenad, samling vid skolan

19.00

Sophämtning
Vår-avslutning Tjejträffarna

fullmåne

5 onsdag
6 torsdag
7 fredag
8 lördag
9 söndag
v. 20

16 - 17 Biblioteket öppet

10 måndag
11 tisdag

19.15

Kvällspromenad

12 onsdag
13 torsdag

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan

TIDSBESTÄLLNING

14 fredag

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan

TIDSBESTÄLLNING

15 lördag
16 söndag
v. 21

16 - 17 Biblioteket öppet

17 måndag
18 tisdag

19.15

Kvällspromenad

19 onsdag
Sophämtning ?

20 torsdag

Kristi Himmelsfärds dag

21 fredag
22 lördag
23 söndag

10.30

Gudstjänst i Missionshuset, Svenska kyrkan
Mikael Schmidt, kyrkkaffe

16 - 17 Biblioteket öppet
v. 22

24 måndag
25 tisdag
26 onsdag

19.15

Kvällspromenad

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan

TIDSBESTÄLLNING

27 torsdag
28 fredag
29 lördag
30 söndag
v. 23

31 måndag

pingstafton

16 - 17 Biblioteket öppet

Mors dag

pingstdagen
Annandag pingst

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

