Några ord från redaktionen……
Nu är det höst och många aktiviteter
har startat för säsongen, studiecirkel,
tjejträffar och datakurserna börjar inom kort.
Dagarna börjar kännas kortare och luften
är hög och klar, dimman virvlar över sjön
på morgonen, vi har ju passerat höstdagjämningen
och går mot vintern. Men än så länge är det
varmt på dagarna även om det tidigt på
morgonen kan kännas bistert. Träden skiftar
från grönt till gult och rött, det är vackert att se på.
Den sista oktober ska vi ställa om klockan till
vintertid igen, då får vi sova en timma till varje morgon.
Att fågellivet är rikt på Vinön vet nog de flesta och det är ofta som
det landar både gäss och tranor på åkern nedanför vårt hus. Men en
lördagsmorgon i början av september kom det några riktigt ovanliga
”fåglar”. Först seglade de runt en gång över oss innan de bestämde
sig för att gå ner på Widlunds åker. Den första kom rakt norrifrån ,
en stor mörk en som landade lite tvärt. Nästa var en röd grann sak
som gled ner österifrån. Vad var detta för stora vidunderliga saker?
Det var inte bara Ö-bladets fotograf som blev nyfiken. Även
grannarna tog en promenad ner för att se vad vi hade fått för gäster
denna lördagsmorgon. Det visade sig att det var två ”trikes” från
Katrineholm som hade förirrat sig hit ut i Hjälmaren. Trikes är alltså
trehjuliga flygfarkoster. När vi kom ner till gästerna satt de och
drack kaffe i solskenet och funderade på vart de skulle flyga härnäst.
Det skulle nog bli Brevens denna dag. Men en gång hade de flugit
ända till Öland med sina trehjulingar.
För er som bara har pappersversionen av Ö-bladet kan jag tala om
att det är ”fågeln” längst bort som är den röda triken
Bilderna i månadens Ö-blad är tagna av Eva Widlund,
Rikard Widlund och RoseMarie Olsson.
Ö-bladet är 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.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: obladet@vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen?
Medlemsavgiften för 2004 är 70 kr för enskild och 130 kr för en familj
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Kom och ät husmanskost!
Lördagen den 9 oktober
går vi ihop och äter rotmos och fläsk
på Värdshuset - till självkostnadspris.
kl 16.00 ses vi!
För att kunna planera, anmäl er till
Lasse Broström eller Ingemar Andersson.

Julbord på Värdshuset
helgerna andra och tredje advent
Under vecka 50 kan även grupper beställa.
Ytterligare information kommer!
Maria med personal
019 – 44 80 10

Datakurserna fortsätter nu!
Lördagarna 16 oktober, 30 oktober och 20 november.
Ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass blir det varje
lördag, nybörjarna ena passet och fortsättnings-gänget
det andra passet.
Hör med RoseMarie vad som gäller för dig.
0736-18 77 11

Jag tänkte fortsätta med träden denna månad också eftersom hösten är
en utmärkt tid att plantera träd. Temperaturen är lägre och luftfuktigheten
är högre. Det gör att rötter inte torkar ut så fort. Det höstplanterade
trädet kan ta del av hela vinterns nederbörd och kan börja vegetera tidigt
nästa vår.
Först ska jag förklara det uppenbara när det gäller träd. Ett träd är ettårig
växt på ett gammalt skal. Rötterna ska förankra trädet och ta upp näring.
Rötter som förankrar sitter djupt, medan rötter som tar upp näring är
relativt ytliga.
Vid plantering ska man fundera på hur trädet passar in om 30 år. Man ska
även fundera på om det är en bra växtplats för trädet. Träd har ju olika
behov på sin växtplats. Alar vill gärna sitta vid vattnet, enar vill sitta på
sandbackar. Hur ser jorden ut där man ska plantera? Om det är en
packad lerjord så är det bättre att göra en upphöjd planteringsbädd än att
göra en grop. Gropen kommer med all sannolikhet att bli som en bassäng
för trädet, och det finns just inga träd som vill stå i vatten jämt.
Planteringsgropen bör vara stor, gärna 2 meter i diameter. Man vill ju ge
det nya trädet så bra jord som möjligt så det är lätt hänt att man häller i
jord från påse och tror att de som gör jord är bra på vad de gör, (jag har
själv gjort det). Jorden i påsar är oftast nästan bara torv, det är inte så
många träd som vill växa i bara torv. Torven sjunker även ihop och
försvinner efter några år. Ett annat problem är att trädet kanske har det
för bra i sin planteringsgrop och rötterna stannar där.
För att få ett bra rotsystem och därmed ett bra träd, ska man använda
den befintliga jorden och blanda upp den med kompost, barkmull, väl
komposterad gödsel som helst inte innehåller för mycket halm. Om man
har hästgödsel ska man försöka att undvika sågspånet eftersom det
innehålla ämnen ( bl a hartser) som inte är bra för trädet. Gödsel som inte
är komposterad kan i syrefri miljö utveckla svavelämnen som inte heller
är bra för trädet. Ett tips kan däremot vara att ta komposterat
ensilagespill.
När man kommit till själva placeringen gör man en liten kulle i
planteringsgropen där man ställer trädet. Det är bättre att trädet står
5 cm för högt än 1 cm för lågt. Tänk även på att jorden sjunker ihop och
det är därför bra att ha lite upphöjt runt trädet.
När man har planterat gäller det att vattna, mycket. Man vill ju att
rotändarna ska få kontakt med den nya jorden. Om rötterna är snurrade i
krukan rycker man isär rötterna och breder ut dem i planteringsgropen.
Vanligtvis behöver man inte ha stöd för så små träd som man sätter i
villaträdgårdar men om man tycker att det behövs, så varsågoda!
Det är viktigt att hålla öppen jord kring nyplanterade träd så att de slipper
konkurrera med gräset om näringen. De växer bättre då. Till sist kan man
ju ägna en tanke på våra fyrbenta vänner. Harar gnager gärna på
stammen, rådjur äter gärna skott, därför kan det vara bra att skydda sin
investering. Oj vad mycket pekpinnar det blev! Gröna delen uppåt är
egentligen det enda man behöver veta.
Rosie

Skördefest i Missionshuset
söndag 17/10 kl 15.00
Besök av Jörgen Palm samt av
sångare från Lännäs och Kilsmo.
Skördeoffer
Kaffeservering
VÄLKOMNA!

Tjejträffens program för oktober

• 7/10 Äppelkväll Vi lär oss om äpplen och provsmakar olika sorter.
Vi gör äppelkaka och äppelpaj. Medtag äpplen.
• 14/10 Vi arbetar praktiskt för att hjälpa Kongorepublikerna genom att
tillverka förbandsmaterial av gamla lakan. Medtag lakan.
• 21/10 Myskväll/hälsokväll Vi gör ansiktsmasker av frukt och grönsaker.
• 28/10 Ö-blad/sortera urklipp om Vinön.

Studiecirkeln om Vinön förr i tiden startade lördag 25 september.
Kommande träffar blir kl 14.30
• 9 oktober
• 17 oktober kl 13.00 vid södra gravfältet OBS!
• 23 oktober
• 13 november
• 27 november
Vi tar en paus och fikar.
Arkeologen och förre landsantikvarien David Damell gästar oss
söndagen den 17 oktober kl 13.00. Han kommer till södra gravfältet
och berättar om ”Gravfältens tid” Kanske vi kan hitta den saknade
treudden med hans hjälp.
Vi söker bilder på båtar som har trafikerat Hjälmaren under första hälften
av 1900-talet. Ta med till vår träff och visa. De som inte har möjlighet att
vara med kan lämna kort till Yvonne Karlsson. Efter träffen får ni givetvis
tillbaka dem.

Från turistinformationsstuga till övernattningsstuga

Här har den stått . . .

För att det inte skulle bli för tungt
fick man lasta av allt taktegel.
Och så lyfter den . . .

Snart, snart är stugan på plats.

. . . och hit ska den !

Och mottagningskommittén gör
sig beredda.

Och så kopplas den loss.

Hjälp Cancerfonden i kampen mot bröstcancer - köp rosa bandet!
Söndagen 10 oktober ordnar Vinöns Kultur och hembygdsförening en Ö-marsch till
förmån för Cancerfonden.
Start sker vid färjläget där man köper startkort och rosa band, detta kostar 20:-.
Starttid 13.30-15.00.
Tipspromenaden går utmed vandringsleden eller på stora vägen till norra badet,
där vi bjuder på blåbärssoppa och äpplen.
Stopptid c:a 16.00.

VÄLKOMNA!
Rosa band finns att köpa på biblioteket under hela oktober.

Svenska kyrkan håller “Öppet Hus”
onsdag 13 oktober kl 14.15 i skolan.

Tycker du om att sjunga?
Vi tänkte träffas den 24 oktober klockan 15 i skolan och sjunga en stund.
Kom och var med! Alla är välkomna.

Boktips från biblioteket
När jag botaniserade i biblioteket hittade jag ”En midsommarnattsdröm” av Arne
Dahl. Arne Dahl är pseudonym för Jan Arnald. Böckerna om poliserna i ”A-gruppen”,
polisens främsta utredningsgrupp, är mycket spännande och otroligt välskrivna. Det
är både handlingen och personbeskrivningarna som gör böckerna läsvärda. Något för
mörka höstkvällar! /Åsa

Rescue Hjälmaren i Mälaren!
Räddningsbåten ”Rescue Hjälmaren” med dess besättning var under helgen den 1819 sep på räddningsmannakurs i Västerås. Under utbildningen fick besättningen lära
sig ett och annat om personlig-skyddsutrustning, eftersök, sökmönster, bogsering
etc. Kursen hade upplägget att man först gick igenom alla moment teoretiskt för att
sedan ge sig ut på Mälaren och genomföra dem i praktiken. I utbildningen deltog
förutom Rescue Hjälmaren en räddningsbåt från Västerås och en från Munsö,
(grannö till Adelsö). Tillsammans med de andra båtarna fick vi göra eftersök på
Mälaren, något som drog ut på tiden i den tilltagande vinden och regnet. Strax efter
midnatt var vi åter i hamn efter att ha hittat tre dockor i vattnet. Men det blev ingen
sovmorgon utan fortsatt utbildning på söndagen morgon, då vi bland annat övade
på att bogsera varandra. På söndag eftermiddag var det ett trött men nöjt gäng som
styrde kosan bort från dikena i Mälaren och hem mot stenmurarna i Hjälmaren.
Belöningen kom när vi i härlig kvällssol på Hjälmare kanal fick njuta av en kopp
kaffe och en av Brynolf Bagares underbara bullar.

Rescue Hjälmaren med dess besättning vill TACKA!!
•
•
•
•

Brynolf Bagare, för underbara bullar i mängder till samtliga deltagande.
Alf Widlund med familj, för högklassigt boende och service.
Stefan Brynolfsson, för högklassigt boende och service.
Svea Skog och ”Sluss-Janne”, för gratis slussning i Hjälmare kanal.

Rapport från Skärgårdarnas Riksförbund SRF
Skärgårdsmöte på Sydkoster i Bohuslän 17-18 september
Denna gång var det Eva och RoseMarie som representerade Vinön och
Hjälmaren. Ena dagen var det ett intressant seminarium om boende i
skärgården. Det är bostadsbrist på öarna! Vi återkommer till detta i nästa
Ö-blad och andra dagen var det SRF: s styrelsemöte, men först vill vi berätta
lite om Kosteröarna.
Sydkoster är den större av de två Kosteröarna. Sydkoster är ca 8 km² och
där är det vanligast att man cyklar. Flakmopparna finns förstås här, som de
gör på alla öar, plus traktorer och en och annan bil. Cykeluthyraren som vi
naturligtvis pratade med, berättade att han har 2 500 cyklar. Han förnyar
ungefär 100 cyklar per år. En dagshyra var vanligtvis 70 kr, men det
varierade beroende på vilken standard man väljer. Det finns cykeluthyrning
vid alla bryggorna nästa sommar, berättade han. Det innebär tre olika
bryggor på Sydkoster som Kosterbåten angör. På Nordkoster finns det två
bryggor, men här cyklar man inte! Nordkoster är ca 4 km² och har en annan
natur än Sydkoster. Det är en vandrings-ö med en varierad och vacker
natur. På Nordkoster reser sig Kosters fyrar. Efter att ha varit släckta i 110
år är de nu i bruk igen.
Nära Kostersundet, på Nordkoster, tas i dagarna de första spadtagen för ett
äldreboende för permanentboende Kosterbor. 14 års idogt förarbete har
äntligen gett resultat.
En annan viktig nyhet för
öborna är den nya linfärjan
”Kosterlänken” som förenklar
kommunikationerna
mellan
de två öarna. 12 personer kan
åka samtidigt och överfarten
tar ca 2,5 min.

På Nordkoster finns det 70
boende
av
de
ca
300
permanentboende som finns
på Kosteröarna. Affär och
skola finns det på Sydkoster. I
skolan finns även dagis och
fritids. En riktig kyrka och en
kyrkogård finns där också,
fast de ligger långt från
varandra.

Till Kosteröarna åker man med Kostertrafikens båtar. Tur och retur kostar
110 kr. Det finns även en färja för tyngre transporter.
Båtarna är av katamaran-typ och
väldigt moderna. Man sitter
bekvämt i sköna fåtöljer liknande
tågens. Det finns en kiosk
ombord där det är populärt att
köpa kaffe. Restiden varierar
beroende på hur båten angör de
olika bryggorna. Från Strömstad
till första bryggan tar det ca 30
min.
På Vinön skjutsar vi runt folk med skrindorna och på Koster finns
Kostertåget som den här gången skjutsade öbor från Sveriges olika
skärgårdar och insjöar.
Här har vi just passerat
de
fina
hyresbostäderna
på
Koster
som
ligger
strategiskt väl placerade,
nära
såväl
skolan
som
affären.
Hyresbostäderna
blev uthyrda direkt som de
stod färdiga och ingen har
flyttat därifrån. Nu står
ytterligare 17 i kö för att
hyra
något
på
Koster.
Blir det flera hyresbostäder eller hyresvillor på Koster? Med den positiva
attityd som Strömstad kommun har, verkar det inte alls omöjligt. I nästa
nummer av Ö-bladet kommer en redogörelse för det Boendeseminarium som
vi var med på under fredagen på Koster.
Eva och Rosie

Nu är semestern slut och det är som vanligt igen
med beställning på torsdag och bakning på fredag.
Tel 019 - 44 81 60

070 - 239 02 11
Sten

Till salu
Ljung, krysantemum,
potatis och grönsaker
gravsmyckningskransar kommer
att finnas till Allhelgonahelgen
För aktuell information
ring gärna 44 80 50
eller 070-370 59 50
Mona Blixt

Elisabeth Behr,

zon och massageterapeut,
kommer till Vinön torsdag 28 oktober.
Boka tid på tel 070-399 58 08.

Konferens i nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för max 35 pers, men även fika på möten och
andra sammankomster.
Bokning och förfrågningar: Yvonne
tel 019-448057, 073-9280405
Sten
tel 070-2390211

TACK till Maria som så välvilligt ställde värdshuset
till förfogande vid Carina och Steffens bröllop
TACK till Yvonne, Solveig och Veronika för god mat och
service i dagarna två
TACK till alla som hjälpte oss med övernattning
för våra bröllopsgäster
Mariann och Sten

Den 11 september vigdes
Carina Karlsson och
Steffen Engelien
i Lännäs kyrka.
Bröllopsfesten ägde rum
på Vinöns värdshus.
Brudparet är bosatta
i Skedsmokorset
utanför Oslo.
Ett stort grattis till brudparet!
Här tillsammans med sonen Oskar

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Stuga att hyra!
4 bäddar, tillgång till toalett och dusch. Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn eller veckovis.
Intresserad?
Ring Yvonne 019-448057 eller 073-9280405
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

När Gordon kom till Vinön
blev det släktträff i skolan.
Förra gången Gordon besökte
ön var 1975. Då, liksom nu,
träffade han flera av de äldre
släktingarna och även några
av de yngre. Sedan dess har
några av släktingarna från
Sverige besökt honom i
Amerika, däribland Jan-Erik
och Irene från Kvillan. Här
berättar de om Gordon.

När Gordon kom till ön blev det släktträff i skolan.

Vinön hade ett celebert besök i början av maj. Gordon Anderson återvände för
tredje gången till sin faders hemö. Gordons far David - som utvandrade till
Amerika – är född på Vinön. Gordon berättade att första besöket var 1930. Då
var han 7 år. Han kom fortfarande ihåg ett par mycket användbara ord "Vänta
lite", eftersom hans vinökompisar sprang ifrån honom.
Sitt yrkesverksamma liv har Gordon tillbringat i Miami som "doktor" på ett
universitet, doktor i botanik. Dessutom drev han tillsammans med en vän en
liten farm på 8 tunnland. Hans stora intresse är palmer, av vilka han hade
150 olika arter i "farmskogen". På farmen fanns även 2 hästar, 14 getter,
svarta svanar, 2 emuer och 4 vakthundar, 2 dobermann och 2 rottweiler.
Dessa släppte han ut på kvällen. Då gällde det att hålla sig inne.
Senast besökte vi Gordon i november och då hade han med ålderns rätt (81 år)
sålt farmen och djuren. Vi framkastade då ett förslag att han skulle besöka oss
och Sverige. Så en vacker vecka i maj kom Gordon på besök till oss och till
Vinön. Han lyckades pricka in den varmaste sommarveckan i början på maj.
Gordon stannade bara en vecka eftersom han inte klarade av att leva utan sin
älskade Gigi längre än så. Gigi är en nyinförskaffad hund.
Irene och Jan-Erik Eriksson, Kvillan, Julita

Kusinerna på trappan
Nils Svensson, Börje Nilsson, Harry Brynolfsson, Greta Vinestrand,
Mauritz Svensson och Gordon Andersson

Från tidningen Sjövägens augustinummer:

Avtal om ny färja till
Vinöleden
Vinön får första svenskbyggda färjan sedan 1992.
Djupviks Varv på Tjörn är byggare.
Leverans hösten 2005.
Rederichef Anders Werner har tecknat
avtal med Djupviks Varv på Tjörn om
leverans av ny färja till Vinöleden. Det är
första beställningen sedan 1992 som går till
ett svenskt varv.
Projektering av den nya färjan har varit speciell. Detta på grund
av kraven från kunden, Vägverket Region Mälardalen. Färjan skall
ha högre lastkapacitet än befintliga färjor och vara isgående.
Dessutom skall färjan kunna passera genom Hjälmare Kanal. På
grund av dessa speciella förutsättningar har Färja 343 tekniska
lösningar som andra färjor inte har. Bland annat kommer den att
få löstagbara ändskepp. Den nya färjan kommer att lasta 14
personbilar till skillnad från dagens 10. Dessutom klarar den
transporter till och från Vinön med totalvikter upp till 60 ton. En
stor fördel för jord och skognäringen på ön. Projekteringen har
gjorts av Färjerederiets tekniska avdelning i Vaxholm i samarbete
med FKAB i Uddevalla. Byggnationen kommer att starta under
hösten 2004 för leverans hösten 2005.

Recept 4 personer
Kräftsoppa
Koka en dag i förväg en fond på skalen från 12-20 kräftor. Antal beroende på
storlek.

Övriga ingredienser
fond:
1 lagom stor morot
½ purjolök
½ msk tomatpuré
2 gula lökar
150 gr smör

Soppa:
4 dl kräftfond
½ morot
½ purjolök
2 kvistar dill
ev 1 msk mjöl
salt och peppar
1 gul lök
1 kvist persilja
½ msk tomatpuré
c:a 3 dl grädde

Kräftskalen krossas lätt. Den som utgår från
hela kräftor kan spara köttet från stjärtarna
till garnering. Skär grönsakerna i
centimeterstora bitar och fräs lätt.
tillsätt tomatpurén och skalbitarna och låt
fräsa ännu en stund. Fyll på med vatten så
det täcker och låt sjuda i 30 min. Låt sedan
dra 15 min. Sila fonden och koka ihop till c:a 4
dl. Ställ kallt under natten.

1 dl vispad grädde
(kräftstjärtar)
dill

Hacka grönsakerna. Ta fram kräftfonden ur kylen och ta upp det stelnade
kräftsmöret som bildats på ytan. Smält detta i en gryta och fräs grönsakerna,
tomatpuré och persilja. Häll på fonden och grädden, låt koka 3-4 min. Tillsätt
dillkvistarna, salta och peppra efter behov, smaka av och mixa till slät soppa. Den
som inte har mixer kan reda soppan med lite mjöl innan fonden hälls på och sedan
sila den färdiga soppan. Lägg kräftstjärtarna i varma soppskålar och häll över
soppan. Spritsa i en klick grädde och toppa med dillkvist. Serveras med vitt bröd,
baguett eller varför inte hembakat!
Receptet är tagit ur ”Smålands kokbok”.

Hämtning av farligt avfall och el och
elektronikavfall äger rum måndag
8 november. Ring senast en vecka
före hämtningsdagen!

2004 - 2005

från Vinön
Helgfri måndag-fredag

Helgfri lördag

Sön- och helgdag

tim

min

Buss mot Örebro

tim

min

tim

min

05
06
07
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
20
22

40
30
30
40
20
15
25
55
50
50
45
15
05
55
00

Y
Y
Y
Y
Y vänta

05
06
08
09
10
12
13
15
15
16
17
19
20
21
23

40
45
20
50
40
20
25
05
55
45
35
10 J)
00
40
20

07
08
09
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22

20
20
40
20
10
50
30
10
00
40
35
35
25

Y
Y vänta
Y
Y

Buss mot Örebro

Y
Y
Y
Y
Y

Buss mot Örebro

Y
Y
Y

vänta =
väntetid tio till tjugo minuter mellan färja och buss

från Hampetorp
Helgfri måndag-fredag

Helgfri lördag

tim

min

tim

min

06
07
08
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22

05
00
00
05
45
40
50
20
20
15
10
40 2)
30 2)
20 2
25 1)

06
07
08
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23

05
10 2)
45 2)
15
05
45
50
30
20
10
00
35 2) J)
25 2)
05 2)
45 1)

Måltidsuppehåll
09.00 – 09.30
18.30 – 19.00

Buss från Örebro

Y
Yvänta
Y
Y vänta
Y vänta
Y
Y
Y
Y vänta
Y

Sön- och helgdag
Buss från Örebro

1)

Måltidsuppehåll
09.15 – 09.45
18.30 – 19.00

Y vänta
Y
Y
Y

tim

min

07
08
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
22

45
45 2)
05
45
35
15
55
35
25
05 2)
00 2)
00 2)
50 1)

Buss från Örebro
1)

Y vänta
Måltidsuppehåll
10.30 – 11.00
19.00 – 19.30

1) 2) Färjan ska beställas 070 – 649 24 13

Y vänta
Y
Y
Y

oktober 2004
v. 40
1 fredag
2 lördag
3 söndag
v. 41

16 - 17

Biblioteket öppet

4 måndag
5 tisdag

Internationella barndagen
18.30

Brandövning första tisdagen i månaden

19.00

Sophämtning
Tjejträff i Vinöns skola

14.30
16.00

Studiecirkeln ”Vinön förr”
Husmanskost på Värdshuset Se annons!

6 onsdag
7 torsdag

Se höstens program!

8 fredag
9 lördag
10 söndag
v. 42

16 - 17

Ö-marsch för Cancerfondens Rosa bandet Se annons!
Biblioteket öppet

11 måndag
12 tisdag
13 onsdag

14.15

Svenska Kyrkan har Öppet Hus i skolan

14 torsdag

19.00

Tjejträff

15 fredag
16 lördag

v. 43

Datakurs i Vinöns skola

17 söndag

13.00
15.00
16 - 17

Södra gravfältet David Damell och cirkeln ”Vinön förr”
Skördefest i Missionshuset Se annons!
Biblioteket öppet

18 måndag

19.00

Styrelsemöte Vinöns Kultur- och hembygdsförening

19.00

Sophämtning
Tjejträff

14.30

Studiecirkeln ”Vinön förr”

15.00

Sång på gång Vi sjunger i Vinöns skola

19 tisdag
20 onsdag
21 torsdag
22 fredag
23 lördag
24 söndag

16 - 17

v. 44

25 måndag

Biblioteket öppet

FN-dagen

Lämna in bidrag till Ö-bladets november-nummer!

26 tisdag
27 onsdag
28 torsdag

19.00

Zonterapi och massage – Elisabeth Behr i skolan
Tjejträff

TIDSBESTÄLLNING

29 fredag
Datakurs i Vinöns skola

30 lördag
10.30

31 söndag
16 - 17

Gudstjänst i Missionshuset, Svenska kyrkan
Mikael Schmidt, kyrkkaffe
Biblioteket öppet

Sommartiden slutar. Ställ tillbaka klockan !

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

