


 
 
 
 

Några ord från redaktionen… 
 
 
Nu har sommaren kommit med allt vad det innebär. De flesta 
har semester och lata dagar. Andra har sen semester och 
knogar fortfarande på.   
 

Simskolan är i full gång och de modiga barnen tar märken för 
fullt. Några av de vuxna har inte ens tagit premiärdoppet, då 
det känns som att vattnet bara blir kallare för varje år det är 
dags för badpremiären.  
 

Man kan ju passa på att semestra i närområdet, det är ofta så 
att man lätt glömmer bort att det finns trevliga resmål på 
ganska nära håll. Man får faktiskt lämna ön för en dag eller två 
även under semestern. När var du till Kvarntorpshögen senast, 
eller uppe på Svampen? På båda dessa ställen har det hänt 
saker på de senaste åren. 
 

Bilderna i Ö-bladet är tagna av Eva Widlund, Oskar Widlund, 
Christina och Ulf Johnsson och Berthold Karlsson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ö-bladet är utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och 
hembygdsförening. Förutom utdelningen i brevlådorna kan man 
prenumerera på Ö-bladet per vanlig post eller som e-post. 

 
 
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön 
E-postadress: obladet@vinon.se   

mailto:obladet@vinon.se


 
 
 
 

Lekar och klurigheter för hela familjen! 
Kom och tävla! 

 

Söndag den 11 juli 
13 -16 vid Vinöns skola 

 
Alla är välkomna, gammal som ung! 

Se vidare affischering 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Loppmarknad och försäljning av lokala produkter 
 
 

Lördag 24 juli 
 

på skolgården kl 13 – 16 
 

Alla som vill får komma och sälja saker som de inte 
längre behöver. 

 
För att vi ska ha en aning om hur många som kommer  

vill vi att ni anmäler er i skolans konstutställning  
senast fredag 23 juli klockan 17. 

 
 
 

Arr: Vinöns kultur- och hembygdsförening 



 
 
 
 
 
Vinöns Missionsförsamling anordnar sommarby i Missionshuset. 
Vi börjar måndagen 12/7 och slutar söndagen 18/7. Aktiviteter för 
barn och vuxna i alla åldrar med bl a barnens by och sångkväll.  
Se vidare affischering. 

 
 

Missionsförsamlingen 
 

 

 
Tvättmaskin och torktumlare 

 
I källaren i Vinöns skola finns en  tvättmaskin, en torktumlare och en mangel 
som får användas av alla som vill.  
 

Du bokar tid på anslagstavlan i skolan. 
 

Det går även bra att duscha i skolan, tid behöver inte bokas, kostnad 10 kr. 
Öppettider i konstutställningen under sommaren är: 
Måndag-fredag    11.00-17.00 
Lördag-söndag    11.00-18.00 
Efter den 8 augusti kan tvättid bokas under bibliotekstid  
söndagar 16.00-17.00 eller enligt överenskommelse med  
Yvonne på tel 44 80 57. 
Full maskin rymmer 7 kg tvätt, en tvätt tar c:a 2 timmar. 
Tvättmedel medtages. 
Avgiften är 30 kr/maskin, som läggs i en liten burk i tvättstugan. 
Torktumling kostar för full tid 30 kr och om man använder tumlaren mindre 
än 90 min kostar det 20 kr. Som medlem i Vinöns Kultur-och 
Hembygdsförening har man rabatt 5 kr/maskin. 
 

 
Välkomna! 



   SSRS Hjälmaren         
   Vinön 2004-06-27 

 
 
 
 

Information från Sjöräddningsbåten!! 
 
Som dom flesta redan vet har Hjälmaren och Vinön fått en sjöräddningsbåt. Att den 
ligger i Karl-Gunnars hamn på norr vet säkert också de flesta. Men utöver detta har 
många liten vetskap och frågorna är säkert många. Här kommer nu lite information 
som förhoppningsvis skall klargöra de flesta frågetecknen.  
 
Sjöräddningssällskapet (SSRS) är en mycket gammal organisation som startades av 
kvinnor på västkusten som hade tröttnat på att deras män gick bort i sjöolyckor. 
Organisationen har vuxit sig mycket stor och sjöräddningsstationer finns nu längs 
hela den svenska kusten samt i de fyra stora insjöarna. Hjälmaren är SSRS första 
projekt på kommunalt vatten, vilket har medfört en del nya frågeställningar och 
problem att lösa. Måndagen den 21 juni besökte vi SOS i Örebro, där utlarmning och 
rutiner diskuterades. SOS är nu klara med sina förberedelser och stationen är 
därmed operativ. 
 
 

Utlarmning! Besättning behövs! 
 

När SOS får ett larm om sjöolycka så ringer de till sjöräddningsbåtens jourtelefon och 
lämnar information. Om personen med jourtelefonen av någon anledning inte skulle 
svara så går samtalet vidare till skeppstelefonen som bärs av en annan person. 
Parallellt med ”larmsamtalet” skickas ett SMS till samtliga besättningsmedlemmars 
mobiltelefoner. Personen med jourtelefonen far snabbt ner till båten och när 
ytterligare två av personalen har anlänt så åker båten.  
 
Detta system har tagits fram av flera anledningar. Dels tror vi det är viktigt att 
besättningsmedlemmarna inte känner press att dom skall vara ”stand-by” hela tiden. 
Här ute vill man ha friheten att kunna åka ut till sina fiskeredskap, eller att åka och 
handla när väder och andra omständigheter så tillåter. Vi har märkt att många väljer 
att inte vara med på räddningsbåten av just den anledningen att de tror att de skall bli 
låsta. Så måste det inte bli! Brandkårens system tycks ju ha fungerat bra genom åren 
så varför skulle det inte fungera även här? Detta bygger dock på att vi är tillräckligt 
många! Med anledning av detta söker vi ytterligare besättningsmedlemmar! Hör 
av er till Rikard Widlund, (se nummer nedan). Det här ”joursystemet” skiljer sig ifrån 
det som SSRS vanligen använder sig av och det är därför viktigt att vi visar att det 
fungerar. Besättningsmedlemmar med lokalkännedom är ytterst välkomna och man 
skall inte känna något krav på att man måste vara med på alla övningar. Man får helt 
enkelt göra det man hinner och komplettera varandra. Vi ser gärna både manliga och 
kvinnliga sökande, och gärna personer som är sjukvårdskunniga. 
 
 
 
 
 



   SSRS Hjälmaren         
   Vinön 2004-06-27 

 
 
 
 

Sponsring! 
 

Eftersom hela SSRS är en ideell organisation utan statligt anslag råder det ständigt 
brist på pengar. Varje station finansierar det mesta med lokal sponsring. Detta kan 
ske på flera sätt, dels genom sponsring med grejer som behövs till båten, eller med 
pengar. I gengäld får dessa företag och personer figurera på hemsidan samt andra 
anslag. Många stationer har en huvudsponsor som står för hela årskostnaden. En 
sådan sponsor får döpa båten efter sitt företagsnamn.  
 
SSRS Hjälmaren letar nu sponsorer av alla slag, såväl stora som små. Så tänk gärna 
på det, och sprid budskapet! Tänk på att det även går att hyra räddningsbåten. 
 

Sjöbod! Anslag! 
 

Vi har fått en arbetsbod på hjul som kommer att ställas upp vid norr och användas 
som sjöbod. På denna bod kommer vi att sätta upp anslag med information om båten 
och olika medlemsformer etc. Boden beräknas komma de första dagarna i juli och vi 
har ännu inte sett skicket på den. Sannolikt kommer en uppfräschning att behövas. 
Så du som har lite färg, tid, eller annat välbehövligt till en bod får gärna höra av dig!   
 

Hur når man båten?  
 

Vid akuta olyckor ringer man givetvis 112, vilka i sin tur larmar räddningsbåten. 
Behöver man få kontakt med räddningsbåten vid mindre akuta fall så som bogsering 
etc, går det bra att nyttja följande nummer.  

 
Jourtelefon:  070 58 78 078 
Skeppstelefon:  070 58 18 063  

 
För mer info om sjöräddningssällskapet: www.ssrs.se
Detta var bara en tiondel av vad vi ville säga, men vi får ta resten nästa gång. 
  
 
MVH: Rikard Widlund  (ny uppsyningsman) 
 
Tele:  019 – 44 80 22   
 0768 – 56 46 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Om alla som inte har tid, tog sig tid, så skulle det inte ta någon tid alls.  

http://www.ssrs.se/


 Värdshuset har nu öppet  
 för 8:e sommaren…  

 
 Öppettider 2004 

 

 12 juni – 15 augusti,  
 tisdag – söndag   12.00 - 17.00 
 under juli även kvällsöppet  på fredagar till 22.00 

 
Värdshusets specialitet är gösfilé direkt från Hjälmaren. 

 
Program sommaren 2004 

 
Onsdag   30/6 Totta Näslund 
 

Lördag     3/7 Cover Up 
 

Onsdag     7/7 Lalla Hansson 
 

Lördag   10/7 Räkfrossa med Lasse Lindberg 
 

Onsdag   14/7 Roffe Wikström 
 

Lördag   17/7 Fubbe mfl. 
 

Onsdag   21/7 Mats Ronander 
 

Lördag   24/7  Pub 
 

Lördag   31/7  Eva Eastwood 
 

Alla dessa kvällar börjar kl 19.00 
För bokning av biljett ring 019 – 448010 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 
 

Säljes 
 

Två Hjälmarsnipor säljes på anbud.  
 

En är i mycket fint skick, byggd –81  
av Allan Eriksson 
 
Kontakta Sten  
tel  44 81 60     070-239 02 11 

 



 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sommarens första utställare är Fotoklubben Focus från Örebro 
som visar ett urval av medlemmarnas bilder. 
 

Nästa utställare är Lena Tinfors-Malm från Örebro. Hon målar 
akvarell. Vernissage söndag 11 juli kl 13.00. 
 

Sommarens sista vernissage äger rum söndag 25 juli kl 13.00. 
Utställare är Birgitta Helgesson, Mullhyttan - akvarellmålare. 
Samtidigt visar Lena Sjöström fotografier från Stockholm ”Stan 
är full av vatten”. 
 
Öppettider i skolan under sommaren vecka 26-32 
 

Måndag-fredag   11.00-17.00 
Lördag-söndag    11.00-18.00 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ett hjärtligt tack till alla som skänkte priser till 

lotterier på midsommarafton. Tack också alla som var med 

och klädde midsommarstången, skötte servering, 

pilkastning, chokladhjul och lotteriförsäljning. 

Stort tack till spelemän och lekledare! 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Studiecirkeln om Vinön förr har uppehåll under sommaren, 

men några flitiga personer ur historiecikeln har arbetat 

med att röja upp på södra gravfältet. En informationsskylt 

ska sättas upp vid gravfältet snarast. 

 

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 



 
 
 

 Har bl a   Cykeluthyrning 
 Torkade örter från Vinön  
 Honung från Vinön  
 Plantor  
 Timjanskorpor  
 
 

     
Har öppet: vardagar 10.30-17 
     lördagar 10.30-17 
     söndagar 10.30-19 
Våra öppettider är flexibla.  
Vid hällregn har vi stängt.  
 

Varmt välkomna att titta in i den gamla affären på 
södra Vinön  ! 
 
 
 
 

            Jag har nytt       
mobilnummer 
0768-559 714

 
 
 
 
Johan Nilsson 



Månadens boktips från Vinöns bibliotek 
 

”Den vita  massajen” 
av: Corinne Hofmann 

 
 

Corinne Hofmann, en ung schweizisk affärskvinna, är på solsemester i Kenya med sin 
fästman när hon fullkomligt oväntat drabbas av den stora passionen i gestalt av en vacker 
massajkrigare. Utan att själv kunna förklara varför känner Corinne att det är här, i Afrika och 
med denne Lketinga, hon hör hemma. På vinst och förlust lämnar hon allt för att dela hans liv 
i den afrikanska bushen. 
 
Under fyra dramatiska och omvälvande år lever Corinne Hofmann bland massajerna. 
Osentimentalt och utlämnande berättar hon här om en tillvaro som pendlar mellan himmel och 
helvete, mellan fysiska umbäranden och erotisk besatthet. När Lketinga antyder att deras 
dotter bör omskäras och giftas bort tvingas Corinne och barnet lämna Kenya. Mannen och 
landet hon älskar – trots de kulturella skillnader – har hon aldrig återsett.  
 
”Den vita massajen” är en sann berättelse som lyser av kärlek och respekt för ett land och ett 
folk. 
 
Låter det som en intressant bok att läsa tillsammans men en kopp te på verandan i 
sommarkvällen, så hittar du den på Vinöns bibliotek. Som har sommaröppet den 4/7 och den 
11/7, mellan 16.00-17.00. Där kan du också hitta andra spännande böcker för både stora och 
små.  

 
Hjärtligt välkomna! 

/Yvonne 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
 

 
 

ÖPPET DAGLIGEN  08-17 
 

NYBAKAT BRÖD 
GLASS och DRICKA 

KAFFESERVERING I TRÄDGÅRDEN 
 

Beställningar mottages och utföres alla dagar 
tele  019 - 44 81 60     070 - 239 02 11 

 
                                                                               Sten & Mariann 



 

PARTYLITE -VISNING 
 

hos 
Kerstin Stenberg      Tallåsens Bangolf 

 

Sön. 8/8 kl. 16.00   
 

Eva-Lena Wisberg Gustavsson från Lindesberg kommer 
och visar doftljus och olika ljusbehållare. 

 

Alla som är intresserade är välkomna! 
 

Ring gärna och meddela om du kommer! 
 

Tel: 019-448023 
 

Jag bjuder på fika! 
 

Kerstin 
 
 
 
 
 

Till salu 
 

Färsk potatis, sallad, spenat, dill mm 
Det finns fortfarande plantor kvar 

 

För aktuell information 
ring gärna 44 80 50 
eller 070-370 59 50 

 
Mona Blixt 



 
 
 
Nu är allt fixat och färdigt i trädgården eller hur, om det nu är så i din 
trädgård är det bara att gratulera. 
Om det mot förmodan finns någon som har några hål i rabatten, så kan 
man ju alltid komplettera med perenner eller sommarblommor. 
 

Sommaren är en bra tid att fundera över lite jobbigare delar som att  
lägga plattor. På hösten och våren kan man ibland bli lite irriterad över  
att det är kladdigt på väg till soptunnan eller komposten, det glömmer 
man lätt så här års. På sådana ställen kan det vara bra med plattor.  
När man ska lägga plattor så är det underarbetet som är det krångliga  
och jobbiga, själva läggandet är ofta enkelt.  
 
Vi kan ju vara glada över  
att vi bor på en grusås  
med inslag av lera och  
inte tvärt om. När man  
lägger plattor i sin egen  
trädgård så är det ju  
man själv som får njuta  
eller förbanna resultatet.  
Det finns ganska mycket  
litteratur på området och  
där kan man få   
värdefulla tips.  
 

Min lärare Börje Eriksson har gjort en bok som heter 
för trädgården”. Den tar upp det mesta. 
 

Om man kostar på sig att ha stenmjöl under plattorn
att myrorna bygger bo. Myror föredrar sand från grus
stenmjöl. Val av plattor är en smaksak. Stora plattor 
man färre skarvar där ogräset kommer. Man kan ju a
eller liknande plattor som har används tidigare.  
 

Det viktigaste så här års i trädgården är att använda 
inte titta på det eventuella ogräset, utan titta på blom
grönsakerna som kommit upp.  
Trädgården ska vara ett ställe där man kan koppla av
stress. På våren har man ofta stora planer över vad m
vilka blommor man vill ha. Nu kan man vara glad öve
att rensa.  
 

Njut nu av din egen och andras trädgårdar! 
     
Bilden är lånad från Flisby
”Idéer och lösningar  

a så kan man slippa 
åsar framför 
är tunga men då får 
nvända samma sorts 

den som avkoppling 
man eller 

 och känna lugn, inte 
an ska hinna med 
r att det inte är mer 

/Rosie! 



Tallåsens Bangolf 
 

Öppet alla dagar 14.00 – 21.00 

 
Vi arrangerar även i år en 
tävling där de fem bästa 
spelarna i sommar får 
spela i en finaltävling 
lördag den 7/8 kl 17:30 
 

Kom och heja fram årets 
vinnare! Vi bjuder alla på 
finaltävlingen på kaffe! 
 

Vinnaren får 2kg 
hjälmarkräftor! 
 

Banrekordet ligger för 
närvarande på 21 slag på  
tolv banor! 

 
 

 Välkomna in i klubbstugan ! 
 

 
Här du kan hyra klubbor och 
köpa glass, kalla drycker, 
lösviktsgodis, souvenirer m.m.  
 

Ibland finns det andra lokala 
produkter till försäljning. Se 
skyltningen vid vägen!  
 

Blir du fikasugen kan du fika  
på verandan. 

 
 

 
 

Kerstin och Ola      
019 - 44 80 23 

 



Potatissallader 
 
Grön potatissallad  Dressing
 

5 dl kokt potatis   1 dl olja 
2 dl gröna oliver   2 msk äppelcidervinäger 
2 dl gröna ärtor   1 msk dill 
1 bit purjolök   1 msk persilja 

 1 msk oregano  
1 msk timjan  
1 msk basilika  
1 msk herbamare örtsalt  
2 msk senap  
4 vitlöksklyftor  

    
Gör så här:  
Dela potatisen i bitar och skär oliverna i mindre bitar. Skiva 
purjolöken. Mixa ingredienserna till dressingen, och blanda i salladen.  
 
Ost- och potatissallad  
 

750 g färskpotatis  
1 rödlök 
16 körsbärstomater eller 4-6 vanliga tomater 
150 g fransk getost eller annan dessertost 
1 dl färska basilikablad eller rucolasallad 
1 tsk örtsalt 
1 krm svartpeppar 
2-3 msk olivolja 
 
Gör så här:  
Koka och skiva potatisen. Skala och skiva löken. Dela tomaterna och 
osten i bitar. Strimla basilikan.  
Blanda ihop alla ingredienserna till salladen. Krydda med örtsalt, 
peppar och olivolja. Servera ljummen eller kall.  

 
Smaklig måltid önskar Rosie! 



Sune Mohlin har gjort sitt  
sista ordinarie arbetspass  
på Vinöfärjan. 
Bilden är tagen i april 1978. 
Det är några år sedan, 
men visst är han sig lik. 
 
Vi önskar honom  
lycka till i fortsättningen 
och hoppas ända få se Sune  
i tjänst på färjan ibland. 
 
Bilden är tagen av Berthold Karlsson 

 
 

 
 
 

Oden! 
 

Från den 7 juli och framåt kommer Oden att ligga en hel del 
på Vinön. Det går då bra att hyra båten för önskade resor.  

 
Rikard Widlund 

44 80 22   0768 - 56 46 94 
 
 

Muddring 
 

Är du intresserad att gräva ur din hamn? Jag har funderingar 
på att ta ut en grävmaskin med 16 m räckvidd. Är det fler 
intresserade kan vi dela på frakten. Dock inget spikat eftersom 
grävmaskinen är hårt bokad.  
 

Rikard Widlund 
44 80 22    0768 - 56 46 94 



Larnaca, Cypern midsommardagen 2004

Hej på er alla!

Nu var det ett bra tag sedan vi hörde av oss. Sedan vi var hemma i februari/mars har 
tiden bara runnit iväg. Framför allt de senaste sex veckorna då vi varit ute på vårt livs 
resa. Vi har besökt sex olika länder och många intressanta platser.

Det hela började i Kemer 12 maj då 
drygt 100 båtar med över 300 mans 
besättning samlades i Kemer för att 
segla runt i östra Medelhavet 
tillsammans. Den 15 maj kastade 
alla båtarna loss sina förtöjningar 
och begav sig till Alanya. En tuff 
segling för de flesta (årets första för 
många) med ca 10 m/s akterlig vind 
och ganska hög sjö. Faktiskt så hög 
sjö att vår autopilot inte gillade sjön 
så Ulf fick handstyra ca 10 timmar. I 
Alanya hoppade vi över utflykten och 
tog i stället en tur runt stan på egen 

hand. Kvällen innan avgång bjöds vi på cocktailparty och middag av stans 
borgmästare. (Under hela resan behandlades vi som VIP-gäster och orternas höga 
befattningsmän/kvinnor bjöd storslaget båtgästerna från 18 olika nationaliteter. Vilket 
tillfälle för dem att göra reklam!!)

Nästa stopp var Girne på Nordcypern, där 
presidenten även i år bjöd på cocktailparty i 
stans fina gamla borg. Här gjorde vi också 
en utflykt till Famagusta med omgivningar 
och besåg diverse gamla romerska ruiner. 
Det gamla romarriket måtte ha varit enormt 
stort och rikt med tanke på alla rester vi sett 
överallt. I alla länder vi besökt har det funnits 
stora lämningar. Mer om detta senare. 
Besöket på Nordcypern avslutades med ett 
piratparty (maskerad) på stans flottaste 
hotell.

Resan gick vidare till Mersin, en stor hamn-,
industri- och handelsstad i sydöstra Turkiet. 
Här kände man sig unik. Det fanns inga 
utländska turister. Människorna på gatorna 
var enormt hjälpsamma, nyfikna och frågade 
vad man gjorde där och varifrån man kom. 
Att det inte var någon turiststad märktes på 
priserna, för här kostade allt nästan hälften 
så mycket som i västra Turkiet. Vi besökte 
också Tarsus, aposteln Paulus födelseplats, 
med ruiner efter hans födelsehus och källa. 
Det var i Tarsus som Kleopatra år 41 f Kr 
mötte Markus Antonius för att diskutera 



strategin för östra delen av romarriket. Rester – en stor stadsport. För några år sedan 
fann man också en gammal romersk gata när man skulle gräva grunden till ett 
parkeringshus.

Nästa uppehåll var i Iskenderun, en stad i Turkiet 
som nästan ligger vid den syriska gränsen. Vi 
gjorde en utflykt till Antakya – en stad som 
grundades 300 f Kr och var huvudstad i området. 
Första stopp var på Mosaikmuséet med dess 
vackra gamla mosaiker. Vi besökte därefter St 
Petersgrottan – en grottkyrka som tros ha 
grundats av evangelisten Lukas. Det var troligen 
härifrån som Petrus ledde den tidiga kristna 
rörelsen. Ett annat intressant besök denna dag 
var Titustunneln. Denna tunnel, som är 7 m hög, 6 
m bred och ca 130 m lång och går genom massiv 
sten, byggdes för att avleda flodvatten och 
undvika översvämningar i staden. Hur kunde man 
göra detta för över 2000 år sedan??

Nu lämnade vi Turkiet och begav oss till Syrien och staden Lattakia. Att Syrien är ett 
betydligt fattigare land än Turkiet märktes väl. Levnadsstandarden är mycket låg.
Från Lattakia gjorde vi en tvådagarsutflykt till bl a Damaskus. Resan startade med ett 
besök på Crak des Chevaliers, en borg/fästning som bl a användes av korsriddarna
och är omnämnt i Jan Guillous böcker om Arn. Färden fortsatte ut i öknen till Palmyra 
som anses vara världens äldsta stad, över 4000 år gammal.

 Det var den gamla huvudstaden i 
det armeniska riket på 1100-talet f 
Kr. Här fanns många välbevarade 
ruiner med fina utsmyckningar från 
staden. Efter detta besök blev vi 
serverade lunch i ett stort beduintält 
mitt ute i öknen. Färden fortsatte nu 
in till Damaskus. Vilken stad – full av 
folk och bilar överallt. Här gällde det 
att inte försvinna från gruppen för då 
hade man aldrig hittat den igen. Vi 
tittade på några av stans 
sevärdheter och vandrade 
naturligtvis i basaarkvarteren. Det 
var inte lätt att tacka nej till alla 
försäljare som ville prångla ut sina 

varor till ett specialpris (!!) enbart för oss. På kvällen besökte vi en restaurang i gamla 
stan och åt en härlig måltid.



Efter att ha återkommit till Lattakia var 
det dags att lämna hamnen. Vi plus 
ytterligare knappt 20 båtar bestämde 
oss för att ligga kvar pga dåligt väder. 
Det blåste 10-15 m/s rakt emot och i 
sådant väder brukar vi aldrig ge oss 
iväg. Efter ytterligare två nätter i 
Lattakia gav vi oss iväg en förmiddag 
och anlände till Jounieh strax utanför 
Beirut i Libanon morgonen efter. Den 
dagen gjorde vi ett besök inne i Beirut. 
Dagen efter hade vi anordnat en resa 
till Bekaadalen, Baalbeck, Anjar och 
Ksara Winery, en resa vi missat eftersom vi kom två dagar senare till Jounieh. Som 
vi trott blev det en mycket intressant dagstur. 

Efter ett par dagar i Libanon fortsatte 
seglingen till Haifa i Israel. Första 
dagen gjorde vi en rundtur med buss 
och till fots i Haifa. Dagen efter var 
utflyktsmålet den mer än fyratusenåriga 
hamnstaden Akko, som varit ockuperad 
av egyptier, assyrier, greker, romare, 
muslimer, korsriddare, ottomaner, 
turkar, österrikare, britter och nu tillhör 
Israel. Det var mycket intressant att 
vandra runt i denna gamla stad med 
städer byggda ovanpå varandra. Man 
håller fortfarande på att undersöka och 
restaurera byggnader långt under dagens marknivå. Även Akko står omnämnt i Arn-
böckerna.

Efter sjunde nattseglingen (det har varit 
totalt tio hitintliis) kom vi fram till 
Ashkelon strax norr om Gaza. 
Utflyktsmålen härifrån var Masada, kung 
Herodes den stores fästning högt uppe 
på ett berg, samt Döda Havet där vi 
naturligtvis tog ett bad. Det stämmer 
verkligen att man flyter som en kork. Det 
går inte att simma bröstsim. Kul att prova 
på ett verkligen salt (33 % salthalt) bad. 
Nybadade och 20 år yngre återvände vi 
till Ashkelon. 



Nu var det dags för oss att flytta. Framför oss hade vi seglingen till och från Port Said 
i Egypten, de längsta seglingarna. Tillsammans med Sannas besättning, Lars-Göran
och Anne-Marie Berglind från Örebro (ja, det är Lennart Berglinds kusin) flyttade vi till 
en annan svensk båt, Destination, från Landskrona. På detta sätt hade vi bara 
nattvakt tre timmar och fick sova resten av tiden. Härligt att vara utvilad när vi kom 
fram till Port Said. I Port Said blev vi kungligt mottagna. Båtarna samlades i ottan 
utanför hamnen och åkte sedan i kortege in i hamnen mötta av tutande och vinkande 
båtar. T o m kanalkontorets hus var dekorerat med flaggspel. 

Vi möttes av lokalbefolkningen som tog emot oss 
med öppna armar och blommor. Det märktes väl att 
ett besök som det här är mycket uppmärksammat 
och uppskattat. På kvällen var det stort cocktailparty 
på kajen med stans borgmästare och andra höga 
herrar. Man hade ordnat med musik och framför allt 
folkdansuppvisning av olika grupper, barn som 
vuxna, ett mycket uppskattat inslag. 

Andra dagen stod en tvådagarstur till
Kairo och besök vid pyramiderna i 
Giza på programmet. Säkerheten var 
hög. Våra fyra bussar hade poliseskort 
hela vägen till Kairo med blåljus i varje 
gathörn så att vi snabbt skulle komma fram i den mycket intensivt täta trafiken. Vi 
började besöka pyramiderna. Vi blev mycket förvånade när vi upptäckte att de låg 
precis i utkanten av Kairo. Den berömda Sfinxen betittades också. 

Ett papyrusmuséeum hann vi också med 
innan lunch. Eftermiddagen ägnade vi oss 
åt Egyptiska muséet med bl a 
Tutankhamungallerierna, Tutankhamuns 
skulpterade tron med inlägg av guld och 
elfenben och kungliga mumiesalen. Efter 
detta korta men intensiva muséibesök blev 
det naturligtvis en liten segeltur på ca en 
timme på Nilen. Kvällens middag intogs på 
en restaurang med dansuppvisningar av 
olika slag. Uttröttade dök vi sedan ner i de 
sköna hotellsängarna och somnade 

snabbt. Nästa dag var det vandring runt i de gamla basaarkvarteren. Några få inköp 
gjordes och lunch intogs på ett litet serveringsställe. Den dyraste lunch vi ätit (i klass
med svenska priser) så här blev vi nog lurade ordentligt. Dumt nog frågade vi inte om 
priset i förväg och någon prislista fanns inte så vi fick skylla oss själva. Efter lunch 
fortsatte resan norrut mot Port Said med ett kort stopp i Ismailiya vid Suezkanalen,
mitt emellan Suez och Port Said. Åter i Port Said tog vi en tupplur innan kvällens 
stora middag på ett av stans stora hotell. 

Dagen efter seglade vi tillbaka till Israel och Herzliya norr om Tel Aviv dit vi anlände 
efter knappt ett dygn. Efter kvällens cocktailparty tog vi en minibuss tillsammans med 
andra besättningar till Ashkelon där vi hade våra båtar. Efter en natts sömn i vår 



egen koj seglade vi under förmiddagen upp våra båtar till Herzliya. Detta var rallyts 
sista dag så på kvällen var det stor tack och avskedsmiddag.

Tidigt nästa morgon var vi i farten 
igen, nu skulle vi på en 
tredagarsutflykt till bl a Jerusalem 
och Petra i Jordanien. Jerusalem 
var verkligen en härlig stad och vi 
blev båda förvånade över dess 
topografi. Man pratar om Rom , de 
sju kullarnas stad, men Jerusalem 
har många fler. Vi besökte bl a 
Oljeberget, Getsemane, 
Klagomuren, vandrade i gamla 
stan, vandrade på Via Dolorosa 
upp till Golgata mm mm. 
Jerusalem var en fantastisk stad 
som vi gärna skulle vilja besöka 
igen. Efter en natts sömn i Jerusalem 
fortsatte vi dagen därpå mot Jordanien och 
huvudmålet, Petra. Tyvärr blev vi sittande i 
tullen mellan Israel och Jordanien i över fyra 
timmar. Tråkigt när man vill se så mycket 
annat. Petra däremot var en fantastisk 
upplevelse. Ruinstaden, förstörd på 600-
talet, som ligger djupt in mellan klippväggar 
och har tempel, klippgravar mm uthuggna i 
bergen. En helt fantastisk upplevelse. Efter 
detta besök återvände vi till Israel och 
Herzliya.

Vi låg nu kvar några dagar innan vi seglade
över till Cypern och Larnaca där vi nu ligger 
och pustar ut i hettan, 30º i luften och 25º i 
vattnet och strålande sol. Tur att man har 
nära till badet. I går firade vi (fyra svenska 
och en dansk båt) midsommar med 
knytkalas med sill, snaps, Jansson mm mm
och många fina snapsvisor. 

Det här blev ett långt resebrev även om vi bara skrapat lite på ytan av vad vi varit 
med om. Vi får berätta mer när vi ses. Vad händer i fortsättningen? Förmodligen 
stannar vi på Cypern ett par veckor innan vi åter seglar upp mot Turkiets kust och 
Greklands övärld. Som det ser ut just nu kommer vi inte hem förrän strax före jul.

Må så bra och hör gärna av er.

Christina och Ulf
sy.christina@telia.com



Åka färja och buss till och från Örebro? Kan det fungera? 
 

Eller varför inte åt andra hållet? Till Vingåker och Katrineholm. 
 

Här kommer en sammanställning för att hjälpa dig att hitta de rätta förbindelserna. 

 

Resa från Vinön till Örebro 
gäller till 15 aug -04 

 
 

Färja 
   

 
Buss 

 

       
Vardagar       

från Vinön till Hampetorp  (från Vingåker) från Hampetorp Väntetid på buss till Örebro 

       

05.40 06.00   06.02 -------- 07.09 

06.30 06.50  06.30 06.57 7 min 08.06 

07.30 07.50   07.58 8 min 09.08 

09.40 10.00  09.25 10.05 5 min 11.08 

10.05 10.25  -------- 12.00 95 min 13.03 

13.50 14.10  14.25 14.48 38 min 15.53 

15.50 16.10  16.00 16.23 13 min 17.31 

16.50 17.10  17.10 17.45 35 min 18.48 

18.10 18.30  18.40 19.03 33 min 20.08 

19.15 19.35  --------- 19.45 10 min 20.48 

20.05 20.25  --------- 21.15 50 min 22.16 

       

       
Lördagar       
från Vinön till Hampetorp  (från Vingåker) från Hampetorp Väntetid på buss till Örebro 

       

06.45 07.05  -------- 07.15 10 min 08.18 

08.20 08.40  -------- 08.45 5 min 09.48 

09.50 10.10  -------- 10.20 10 min 11.23 

12.20 13.40  -------- 12.45 5 min 13.48 

15.05 15.25  -------- 15.35 10 min 16.38 

       

       

       
Söndagar       

från Vinön till Hampetorp  (från Vingåker) från Hampetorp Väntetid på buss till Örebro 

       

08.20 08.40  -------- 08.50 10 min 09.53 

12.10 12.30  -------- 12.40 10 min 13.43 

17.00 17.20  -------- 17.40 10 min 18.43 

       



  

Resa från Örebro till Vinön 
gäller till 15 aug -04 

 
 

                   Buss 
 

 
              Färja 

  

 
                Buss 

 

     

Vardagar     

från Örebro 
till färjeläget 
Hampetorp 

Färja till Vinön Väntetid på färjan (till Vingåker) 

     

     

08.33 09.30 09.40 10 min 10.15 

10.33 11.35 11.45 10 min --------- 

12.33 13.35 13.50 15 min 14.00 

14.33 15.30 15.50 20 min 15.55 

15.03 16.10 16.20 10 min --------- 

16.08 17.15 
  

17.15 
 

0 min 
 

18.15 

17.03 18.05 18.10 5 min 18.30 

18.18 19.15 19.40 25 min ---------- 

20.13 21.10 21.35 25 min -------- 

     

     

Lördagar     

från Örebro 
till färjeläget 
Hampetorp 

Färja till Vinön Väntetid på färjan (till Vingåker) 

     

07.33 08.25 08.45 20 min --------- 

09.18 10.10 10.15 5 min --------- 

11.43 12.40 12.45 5 min --------- 

14.23 15.25 15.30 5 min --------- 

22.28 23.25 23.45* 20 min  

  *OBS: Färjan ska 
beställas   

     

Söndagar     

från Örebro 
till färjeläget 
Hampetorp 

Färja till Vinön Väntetid på färjan (till Vingåker) 

     

07.33 08.25 08.45 20 min --------- 

11.33 12.30 12.35 5 min --------- 

16.33 17.35 18.00 25 min --------- 

20.03 21.00 21.15 15 min --------- 

     

 

Bussen 
går via 
Segersjö. 
Ofta får 
man vänta 
till färjan 
17.45.





 
v. 27 

v. 28 

v. 29 

v. 30 

v. 31 

 
 

 

1 torsdag  Sophämtning  

2 fredag   

3 lördag 19.00 På Värdshuset - Cover Up  

4 söndag 16 – 17 
17.00 

Biblioteket  har sommaröppet 
Styrelsemöte Vinöns Kultur- och hembygdsförening 

5 måndag 
 

 
 

        

6 tisdag 18.30 Brandövning första tisdagen i månaden 

7 onsdag 19.00 På Värdshuset - Lalla Hansson 

8 torsdag   

9 fredag   

10 lördag 19.00 På Värdshuset - Räkfrossa med Lasse Lindberg 

11 söndag 

 

13.00 
13 – 16 

 

16 – 17 

 

Vernissage - Lena Tinfors Malm, akvarell 
Familjedag vid skolan    Se annons! 
 

Biblioteket har sommaröppet 

12 måndag   

13 tisdag   

14 onsdag  På Värdshuset - Roffe Wikström                Kronprinsessan Victorias födelsedag 

15 torsdag  Sophämtning 

16 fredag   

17 lördag  På Värdshuset -  Fubbe m.fl. 

18 söndag  Biblioteket har semesterstängt 

19 måndag   

20 tisdag   

21 onsdag  På Värdshuset -  Mats Ronander 

22 torsdag   

23 fredag 
 

 
 

                             

24 lördag 

 

13 –16 
 

19.00 

 

Loppmarknad vid skolan   Se annons!   
 

På Värdshuset - Pubkväll 

25 söndag 

 

13.00 
 
 
 

Vernissage – Birgitta Helgesson, akvarell 
                   – Lena Sjöström, fotografier 
 

Biblioteket har semesterstängt  

26 måndag                                                                       Lämna in bidrag till nästa Ö-blad! 

27 tisdag   

28 onsdag   

29 torsdag  Sophämtning 

30 fredag   

31 lördag 19.00 På Värdshuset - Eva Eastwood 

 

juli  2004 

 

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