Några ord från
redaktionen…

Jaha, nu har våren kommit till Vinön och vi njuter i fulla drag när
solen skiner på oss. Fåglarna kvittrar, träden grönskar, blommorna
lyser i alla hagar och i trädgårdarna växer det så det knakar. Det
kanske luktar lite gödsel här och där, precis som det ska 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 med 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 tagen av Petter Widlund.
Bilderna från färjan är tagna av Ulf Johnsson och Rikard Widlund och de från
sågningsarbetena av Eva Widlund och Christina Johnsson.

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: o-bladet@vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen?
Medlemsavgiften för 2005 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

AVSLUTNING
på tjejträffen torsdag 5 maj kl 17.00
Vi äter lite mat tillsammans, knytkalas, var och en tar med
sig något gott så delar vi systerligt på maten!
Alla tjejer hjärtligt välkomna!

Hämtning av grovavfall vecka 18
Ställ ut grovavfallet senast kl 6.00 måndag i hämtningsveckan
Vad är grovavfall?
Endast stora och skrymmande föremål från hushåll räknas som grovavfall

Grovavfall delas in i tre grupper:
1. Större el-och elektronikavfall ex kylskåp, frysar,TV
2. Återvinningsbart grovavfall ex badkar, cyklar, diskbänksplåt
3. Inre återvinningsbart grovavfall ex möbler, barnvagnar,madrasser

Tack för att du delar upp i olika grupper!

STUGA ATT HYRA
4 bäddar, tillgång till toalett och dusch.
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn eller veckovis.
Intresserad? Ring Yvonne:
019-44 80 57 eller 073-928 04 05
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Sista gången i vår!
Lördagen den 7 maj kl 17.00

Husmanskost på Värdshuset
till självkostnadspris

Isterband med dillstuvad potatis alt. chorizo
Ostkaka, sylt och grädde
Anmälan senast 4 maj till :
Lasse Broström 073- 337 52 31 eller Ingemar Andersson 070 – 583 09 91

Midsommarafton 12 –16

Sillbuffé
inkl. glass och jordgubbar

95:-

Värdshuset har öppet i sommar:

12.00 – 17.00

tisdagen 14 juni – söndagen 14 september, alla dagar utom måndag
Sommarens program kommer i nästa Ö-blad!
VÄLKOMNA! hälsar Maria med personal

Kom ihåg!

BREDBANDSMÖTE tisdagen den 10 maj kl 18.30
Representanter från Örebro kommun och Stadsnät finns på plats i skolan på
Vinön för att svara på frågor. Den kommande bredbandsutbyggnaden sker i ett
samarbete mellan Örebro kommun och Stadsnät i Örebro. Arbetet beräknas
pågå från mars till december 2005.

Örebro kommun i samarbete med Stadsnät

Vinöns Kultur och hembygdsförening har haft årsmöte.
Det ägde rum i Vinöns skola lördagen 23 april kl 16.00.
___________________________________________________________________________________

Årsmötet var välbesökt och stämningen var god. Till ordförande för mötet valdes
Bernt Forsberg och sekreterare blev Therese Allard.
Alla i styrelsen blev omvalda och Sune
Mohlin valdes till ordförande på två år.
Styrelsen består nu förutom Sune av:
Mona Blixt, Solveig Eriksson, Berthold
Karlsson, Sten Karlsson, Yvonne
Karlsson, Anna-Greta Olsson, RoseMarie Olsson, Nils Svensson och Eva
Widlund. Suppleanter blev Bo Persson,
Anders Ekblad och Kerstin Stenberg.

Styrelsen informerade medlemmarna om verksamheten under det gångna året och även
om vad som står på programmet under 2005.
Efter kaffepausen informerade Eva Widlund kort om olika Nyhetsblad från
Skärgårdarnas Riksförbund ocjh Skärgårdsungdomarnas Riksförening. Därefter
redogjorde Eva för sitt projekt ”Temavandringar” utformat främst för skolklasser, men
även tänkt att fungera med vuxna deltagare. Projektet ingår som en del i det
stora”Våg21”-projektet. Rose-Marie Olsson berättade om Julita och dess trädgårdar.
Rose-Marie har under sin utbildning till trädgårdsmästare gjort praktik på Julita och ska
även jobba lite där i sommar.
Mötet avslutades och var och en traskade hem till sitt.

Våravslutning på studiecirkeln
”Vinön förr”
Lördagen den 7 maj klockan 14.30 i skolan.
Välkomna!

Efterlysning
Vi i studiecirkeln ”Vinön förr” söker uppgifter om husen på Vinön.
Vad vet du om det hus du bor i? När byggdes det, och av vem? Är det
flyttat? Vilka har bott i det? Har det stått ett annat hus på tomten förut? Och
så vidare.
Dela med dig av det du vet om ditt hus. Vi skulle vilja göra en
sammanställning om alla hus på Vinön.
Hör av dig per telefon eller skriftligt i skolans brevlåda.
Med vänlig hälsning
Yvonne, tel 44 80 57

Upphittat:
GPS upphittad på Vinön lördag 30 april.
Återfås mot beskrivning.
Sune Mohlin
tel 019- 44 80 87
Lokalkatalog
Vi har upprättat en lista med telefonnummer och e-post adresser för
fastboende och sommarboende på Vinön. Listan finna att hämta på
biblioteket för intresserade.
Redaktionen

Valborgmässoafton
på Vinön 2005
På Stenören vid norra badet
firades traditionsenligt
valborgsmässoafton
lördagen 30 april.

Vädret var vackert som vanligt, sjön låg blank som en spegel och
luften kändes lite varmare än vad det har varit tidigare i april.
Vinöbagar´n med fru var på plats, sålde varm korv, kaffe med
bröd, dricka och godis. Vinöns Kultur- och hembygdsförening
sålde lotterier och stod för fyrverkeriet. Efter lotteridragning
tändes brasan, Peter Kumlin höll vårtal och vi sjöng vårsånger
tillsammans. Många vinöbor och sommarboende hade mött upp
för att hälsa våren välkommen tillbaka. Trevligt att träffas och
prata en stund!
Solveig och Yvonne

TILL SALU
Beg. Hydraulisk vedklyv för
traktordrift finns hos Widlunds
019 – 44 80 48

Äntligen vår!
Just nu:
Penséer och penséamplar.
Jord av olika slag. Vinöpotatis.
Strax:
Pelargoner och perenner.
Utplanteringsväxter av olika slag kommer
samtidigt med vårvärmen.
För dagsaktuell information eller önskemål ring 44 80 50 eller
mobil 070 370 59 50

Välkomna!
Mona Blixt

Svenska kyrkan
har öppet hus i Vinöns skola
onsdagen den 11 maj klockan

14.15

Håkan Isaksson sjunger och spelar
Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Stor brandrisk!
Tänk på att 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.

Onsdagen den 11 maj kommer
Zon- och massageterapeut Elisabeth Behr
Alla som är intresserade ring till
Elisabeth tel. 070-399 58 08
Tel. tid 08 - 09

……………………………………………………
Fotvård i Vinöns skola
7 – 8 juni
Viola Hjälmarö
Tidsbeställning
tel. 0150-91333
……………………………………………………..

Unicef-gruppen i Örebro
Vi behöver saker till
LOPPMARKNAD
Har du något att skänka ?
Vi har en stor lokal att fylla !
Ring: Marie-Anne Zetterman 019-45 21 23
Mayvor Reimfelt 019-27 06 96
Epost: mayvor @ Karlslund.se

Loppmarknaden kommer att äga rum i
AXET NERIKES:s lokal TYBBLE ASKER
den 11 OCH 12 juni 2005.
Hela behållningen går till Unicefs arbete för barnen som
drabbats av flodvågen i Asien.

Aktuellt från färjan
Även denna sommar körs det med två färjor från 1 juni till 31 augusti. Sommarens
tidtabell kommer i nästa Ö-Blad. Med största sannolikhet är den samma som förra
sommaren. Förturer gäller som förut.
Att våren har kommit märks även på färjeleden. Vinösund lämnade Hjälmaren den
28 april för färd till Vaxholm för översyn. Hon beräknas att återkomma i slutet av maj.

Lyft av klaffen i Hampetorp.

Vid Värhultabron

Färjorna möts på sjön.

I kanalen

Olles roddbåt
Som liten grabb satt Olle ofta på sin hemliga utkikspunkt och kisade ut över
Mälaren. Han såg öar som tycktes sväva över vattenytan heta sommardagar, han
såg blånande höjder långt borta i skymningen. Olle drömde om allt underbart som
dolde sig där bortom. En dag skulle han bege sig på upptäcktsfärd. Han
fantiserade om båten han själv skulle driva fram med tysta åror, om
utrustningen han skulle behöva: tändstickorna och kniven för att spänta stickor
och göra upp eld, provianten, ficklampan att signalera med, den varma tröjan och
tältduken om det händelsevis skulle regna.
Morfar, som kände sin gosse, sade: ”Om du Olle åker ner till Havsbadet och lär
dig simma i major Aminoffs simskola så skall du få en roddeka.” Så Olle kuskade
från hemmet vid Mälarstranden ner till Havsbadet, kämpade på och fick sitt
diplom att visa upp för morfar. Denne hade redan beställt ekan från
båtbyggarfamiljen som flyttat in nästgårds. Det här hände i Södertälje på 1930talet.
Så började Olle Carapis sjömansbana. Men det skulle dröja mer än tjugo år innan
Olles dröm om den långa roddturen blev verklighet, och sedan ytterligare fyrtio
år innan hans berättelse om långrodden Södertälje – Aranöarna på Irlands
västkust kom på pränt; nu i sjuttioårsåldern, sitter Olle en dag i början av 2000talet och kisar ut över Medelhavet från sin höghusbalkong på spanska solkusten.
Framför honom på bordet ligger loggböckerna och bilderna. Det är dags att än en
gång göra den tre månader långa roddturen: pennan är vässad, skrivarken väntar.
Men inte hade han givit sig ut på en så äventyrlig färd utan förberedelser, nej
Olle Carapi hade erfarenheten av många sjöresor bakom sig. Alltsedan morfars
roddeka hade livsvägen gått över år i marinen, utforskande av Stockholms södra
skärgård, ja gedigna kunskaper i navigation och sjömanskap, näsa för att läsa av
väder och vind. Så hade han också varit dokumentärfilmare och lärare liksom
småbrukare på familjegården vid Mälarstranden. Olle ansåg sig alltså kunna
hantera en farkost på olika slags vatten och alla de situationer som skulle kunna
tänkas uppstå. Men varför rodd? Varför Irland?
I sin bok ”Mitt livs långrodd” utgiven av Nautiska förlaget år 2003, berättar han
hur han först tänkt sig en resa i österled längs floden Donau från dess första
farbarhetspunkt vid den tyska staden Ulm i väster genom många
centraleuropeiska länder till deltamynningen i Svarta havet i öster. Olle läste på
och tyckte att han var beredd på rodden längs Donau, en flod som bär på så
mycket av Europas historia och som givit upphov till sagor, dikter och sånger.

Men han hade inte gjort upp räkningen med ”Det kalla kriget”. Myndigheterna
österut sade njet till visum och Olle fick tänka om. Han började då plöja böcker
om ett annat sagoomspunnet resmål: Irland. I stället för Södertälje - Svarta
havet blev det Södertälje – Aranöarna i Atlanten.

Det är 40 år senare och tekniken sitter i: 50 årtag åt gången och sen en snabb titt framåt, över
skuldran, för att se att kusten är klar. Teckningen har inspirerats av bilden när Olle härom året
satte sig vid årorna i sin renoverade båt.

Olle visste hur en roddbåt för långresa skulle utrustas; årornas fästen, balans,
vikt och form, hur mast och hjälpsegel skulle vara beskaffade, var proviant,
kokkärl, dricksvattentank, kläder och kojutrustning, batteriradio, filmkamera
plus en Rolleiflex, film, navigationsinstrument och sjökort skulle stuvas in för att
vara både tillgängliga och skyddade från väta. Båten är däckad och bara fem
meter lång och ändå rymdes allt detta!
Liksom loggboken. Den 18 maj år 1961 ror Olle Carapi ut från hemmahamnen i
Mälarviken. Vid Södertälje sluss står redaktör Skogsberg från Länstidningen och
bevakar avresan. Precis 100 dagar senare är Olle tillbaka; båt och utrustning i
gott skick liksom den nu magre och senige roddaren. De hundra dagarna där
emellan rymmer en märkvärdig färd som nu kan upplevas hemma i läshörnan av
var och en. Årtagen hade fört Olle via Göta-kanalsystemet ner till Göteborg,
därifrån förbi Vinga fyr och över till Danmark, ner längs kusten, via tyska
Kielkanalen från Östersjön ut i Atlanten. Han hade rott längs Englands ostkust,

rott och slussat sig själv över örikets kanaler till västkusten och Irländska sjön.
Han hade rott i hård vind längs Irlands västkust till resans mål: Aranöarna.
Över hårdtrafikerade eller turbulenta vatten hade han och roddbåten ibland
”liftat” med större fartyg. Irländska sjön lär vara farlig, den har dåligt rykte
bland sjömän.
Sedan dess hade båten i årtionden legat på land och gistnat. Nyligen har den
renoverats av ungdomar på båtbyggarlinjen vid Stensunds folkhögskola utanför
Trosa. Olles båt kommer att ingå i samlingarna i det roddbåtsmuseum som
planeras på Stensund.

Text: Gunilla Blomé
Teckning: Rachel Goff

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

Vi har öppet
lördag-söndag
samt helgdagar i maj
kl 8-17

Konferens i nygammal skolmiljö

Beställ gärna på fredag
så vet Du säkert att Ditt bröd
finns på lördag

Vi ordnar dagkonferenser för
max 35 pers, men även fika och
mat på möten och privata
tillställningar, t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar.

Fr o m 4 juni öppet dagligen

Bokning och förfrågningar:

Beställningar mottages och
utföres alla dagar
019 - 44 81 60
070 - 239 02 11
Sten o Mariann

Yvonne

tel 019-448057,
073-9280405

Sten

tel 070-2390211

Massage i ”Örtboden”
Hos Lena Magnusson, som är dipl. massör,
går det bra att boka massage i sommar.
Hon kommer att finnas i ”Örtboden” och massera.
Rekommenderas varmt, speciellt för slitna
nackar och armar efter all målning som måste göras
sommartid (anm redaktionen, vi har provat och vet)
tel till Lena 019-44 80 09 eller 070-527 99 79

Önskas köpa
Två-kupigt begagnat taktegel
Marianne Lundholm
Tel 019-44 80 26 eller 019-14 31 11

Vi söker stugor för övernattning, de sängplatser som finns
tillgängliga, till sista helgen i augusti och till sista helgen i
september.
I slutet av augusti kommer medlemmar ur Skärgårdarnas
Riksförbund till Vinön för att ha möte och de ska övernatta här.
Sista helgen i september kommer representanter för BlidöFrötuna Skärgårdsförening på besök och de ska också sova över.
Det behövs många sängplatser så vi är tacksamma om de som
har möjlighet att hyra ut hör av sig till Vinöns Kultur- och
hembygdsförening.
Kontakta
Eva Widlund 019- 44 80 48 eller 0768-56 46 92
Sune Mohlin 019- 44 80 87 eller 070-37 65 157

Vårstädning vid Vinöns Skola
Lördag 21 maj är det vårstädning vid Vinöns Skola.
Vi krattar, tvättar fönster, rensar bort skräp på
skolgården. Någonstans mitt i arbetet bryter vi för
en fikapaus och dricker kaffe tillsammans. Vi börjar
kl 13.30 och fortsätter tills vi tycker att det är
färdigt. Alla städsugna eller kaffesugna är hjärtligt
välkomna att delta!
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

HANTVERKARE
Vi söker hantverkare till sommarens utställning
i Vinöns skola. Ni som är intresserade att visa och
sälja hantverk, hör av er till
Yvonne Karlsson tel 44 80 57.
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Plantbytardag
vid skolan - lördag 4 juni 14.00
Har du många plantor av någon sort
och gärna vill ha andra sorter? Då
skla du vara med på plantbytardagen.

Alla trädgårdsintresserade är välkomna att byta plantor.

Till salu

Trädgårdsmöbler
Två stolar, två bord. Allt av ekvirke.

Allan, tel 44 80 25
-------------------------------------------------------------------Önskas köpa

Fisknät,
”abborrnät”
Tore, tel 0584-47 20 28

Säljes
Barnsäng, Ikeas vikare
200 kr (nypris 795 kr)
Åsa o Johan, 44 80 19

Kasslersallad

4 portioner

I salladen ingår:
250-300 g varmrökt kassler i stavar
100-150 g stark rökt korv i stavar
100-150 g medelstark ost i stavar
1 litet huvud isbergssallad i strimlor
100-150 g färska champinjoner i skivor
1 stor röd paprika i strimlor
1 purjolök i ringar
3-4 stjälkar selleri i strimlor
1/3 gurka i stavar

Dressing:
½ dl vit vinäger
½ dl vatten
½ dl olja
½ dl hackad persilja
½ - ¾ tsk salt
½ tsk smulad dragon
½ tsk smulad körvel
½ kryddmått svart- eller vitpeppar
Blanda alla ingredienserna i en stor skål och häll över dressingen eller dressing efter
eget recept.
Servera gärna med ett läckert bröd och ett glas gott rödvin
Smaklig måltid!
önskar Christina J

Nationaldagen 6 juni
är det något vi ska fira tillsammans?

Hör i så fall av dig till någon i Hembygdsföreningens
styrelse så vi kan ordna något.

I stormens spår….
Stormen Gudrun innebar en hel del arbete
även för Vinöborna. Den gamla byasågen
på Nabben väcktes till liv igen.

Dessutom ordnade Åke Olsson så att ett mobilt sågverk kom ut till ön.

Men trots allt arbete som har gjorts i skogen ligger det fortfarande ikullblåsta
träd lite överallt på ön. Så se upp, det går inte att ta sig fram var som helst!

maj 2005
1 söndag
v. 18

16 - 17 Biblioteket öppet

2 måndag

Grovsopshämtning v.18

3 tisdag
4 onsdag
torsdag
5 Kristi
himmelsfärdsdag

18.30

Brandövning

17.00

Våravslutning på tjejträffarna

6 fredag

Beställ bröd!

14.30
17.00

7 lördag

10.30

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt
Svenska kyrkan, kyrkkaffe
16 - 17 Biblioteket öppet

8 söndag
v. 19

Studiecirkeln Vinön förr har våravslutning
Husmanskost på Värdshuset

19 måndag
10 tisdag

18.30

Information om bredband till Vinön, i skolan

11 onsdag

14.15

Svenska Kyrkan har Öppet Hus i skolan, Håkan Isaksson sjunger och spelar
Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan TIDSBESTÄLLNING

12 torsdag

Sophämtning

13 fredag
14 lördag

Beställ bröd!

pingstafton

15 söndag

Biblioteket stängt

pingstdagen

v. 20

16 måndag
17 tisdag
18 onsdag
19 torsdag
20 fredag
21 lördag
22 söndag

v. 21

Beställ bröd!

13.30

Städning av skolan och skolgården

16 - 17 Biblioteket öppet

23 måndag
24 tisdag
25 onsdag
26 torsdag

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!
19.00

Sophämtning
Ö-bladet - redaktionsarbete

27 fredag

Beställ bröd!

28 lördag
10.30

29 söndag
v. 22

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt
Svenska kyrkan, kyrkkaffe
16 - 17 Biblioteket öppet

30 måndag
31 tisdag
Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen!
så det kommer med i kalendariet för juni månad.

Mors dag

