Några ord från redaktionen…
Nu i oktober får vi faktiskt inse att
det börjar bli höst trots att vi inte
har haft någon frost än och det
kanske fortfarande finns några
potatisar kvar i jorden. Oktober
brukar ju vara en relativt lugn
månad på ön utan några större
”åthäver” men denna oktober blir
historisk nu när sjökabeln för
bredbandet läggs ut och vi får en
ny färja. Vi får vänta till nästa Öblad för att se bildreportage från dessa evenemang.
I detta nummer av Ö-bladet kan vi bland annat läsa om besöket
från Blidö-Frötuna skärgårdsförening som var mycket trevligt. Det
är kul att se att människor som aldrig har träffats förut har så
mycket gemensamt att prata om över en god middag. Alla har vi
våra bekymmer vi har skarven och de har sälarna som vi får lära
oss att leva med.
Ungdomarna i sjöräddningssällskapet genomförde också ett
lyckat evenemang med höghastighetskursen som var mycket
uppskattad av både deltagare och lärare.
Bilderna i detta nummer av Ö-bladet är tagna av Eva Widlund,
Oskar Widlund, Veronika Persson, RoseMarie Olsson, Ulf och
Christina Johnsson och bilderna på färjan kommer från
färjerederiet.
Ha det skönt i höstsolen!

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
Hemsida: www.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

Recept
Baconlindad kycklingfilé
Tillagningstid 40 min
4 kycklingfiléer
4 msk soja
6 msk chilisås
3 vitlöksklyftor
2 dl hönsbuljong
2 tsk redning

½ dl olja
4 skivor bacon
2 tsk sambal oelek
2 rödlökar, hackade
2 dl fraiche, max 2%
6 dl kokt ris

1. Blanda olja, soja, 4 msk chilisås, 1 tsk sambal oelek, vitlök och rödlök till en
marinad, låt filéerna marinera någon timme.
2. Vira en baconskiva om varje filé och lägg i en ungsfast form, stek i 200º ca
30 minuter.
3. Blanda buljong, fraiche, chilisås, sambal oelek och redning till en sås. Koka
upp, låt puttra ca 5 min.
4. Servera med ris och sallad.

Tjejträffar
Torsdag 6 okt kl 19.00 blir första ordentliga tjejträffen
( 29 sep gjorde vi Ö-blad )
Vi planerar för höstens aktiviteter, förslag t ex tovning, stilanalys,
resa till Segersjö herrgård, spel osv……
Välkomna alla tjejer!

Månadens ros……
till Blidö-Frötuna skärgårdsförening för erat besök på Vinön
och våran trevliga dag på Julita.
Och tack för den utsökta maten på Julita Värdshus.
Rosie och Veronika

Möte om
Missionshusets framtid
Lördag 15 oktober kl 18.00
Alla som är intresserade är
välkomna till en stunds samråd
i denna fråga. Vi bjuder på fika!

Skördefest i Missionshuset
Söndag 16 oktober kl 15.00
Besök av Håkan Isaksson och sångare från Lännäs/Kilsmo
Skördeoffer
Servering

Välkomna!
Missionsförsamlingen

Studiecirkeln ”Vinön förr”
träffas i skolan den 8 och den 22 oktober, klockan 14.30 .
Alla intresserade är hjärtligt välkomna!
Ser ni någon som går omkring och tittar på husen på Vinön?
Det kan vara Eva Fransson, stadsantikvarie som inspekterar
gårdar och hus på Vinön, hälsar studiecirkeln.

……………………………………………………
Torsdagen den 27 oktober kommer
Zon- och massageterapeut Elisabeth Behr
Alla som är intresserade ring till
Elisabeth tel. 070-399 58 08
Tel. tid 08 - 09

……………………………………………………

Rosa bandet
Cancerfondens kampanj för rosa bandet pågår under hela
oktober månad. Vi kommer att ordna diverse aktiviteter söndag
9 okt och lördag 29 okt. Se vidare affischering.
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Det händer i projektet …
Temavandringarna för barn och ungdomar har varit den mest aktiva grenen
i projektet den senaste tiden. I början av månaden var Eva, Veronika och
Rosie till Arvika på ett seminarium som hette ”Skapande uterum” och som
handlade om barns utemiljöer och utomhuspedagogik. Pia Enochsson som
nu är generaldirektör för Myndigheten för skolutveckling öppningstalade.
Den som är bra på att komma ihåg namn påminner sig kanske att Pia
tidigare var GD för Glesbygdsverket och var här ute för några år sedan.
De flesta deltagarna i detta stora seminarium i Arvika kom från Sverige men
även intresserade från övriga länder i Norden, inklusive Färöarna hade letat
sig till Värmlandsskogarna dessa dagar. Det var föreläsare från Danmark
och Norge och höjdpunkten var en rektor från England som har byggt upp
en fantastisk skolgård med vatten, stenblock och växtlighet. Under en
förmiddag var det olika arbetsstugor där man delade upp sig och arbetade
ute under olika teman som t ex Äppel päppel, eller matematik ute osv.
Här hemma har vi tagit emot barn från olika delar
av Östernärke och låtit dem uppleva vår vackra ö.
Ni läste kanske om ”kloka gumman” i Örtboden i
en annan tidning. Vi har även tagit emot barn med
teman om livet i och omkring sjön och nu senast
gick vi tillbaka i tiden ända till järnåldern. Som
Eva tidigare meddelat bjuds det in till en träff kring
Temavandringarna någon gång i oktober. Du som
är intresserad är välkommen att höra av dig till
Eva på tel. 019- 44 80 48 eller 0768- 56 46 92.
Om ni har några frågor kring projekten i allmänhet så hör av er till Rosie på
tel. 019- 44 81 04 eller 0736 18 77 11.

Husmanskost

Husmanskost

på Värdshuset

på Värdshuset

lördag 15 oktober

lördag 19 november

Rotmos och fläskbog
Chokladpudding,
frukt och grädde

Rårakor och fläsk
Marängsviss

För bokning

Ring 019 – 44 80 10
eller 019 – 44 81 10

JULBORD på Värdshuset blir det den 3 och 4 december (andra advent)
samt den 10 och 11 december (tredje advent)

Jag fortsätter
som vanligt med
”Fredagsbakning”
som tidigare, efter beställning
senast torsdag kväll.
Större beställningar eller
beställning av tårta eller
smörgåstårta mottages och
utföres alla dagar.
Sten

019 - 44 81 60
070 - 239 02 11

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

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö

Nu finns…
för munnen t ex rödbetor,
kålrötter, dill och
olika sorters lök,
för ögat ljung, prydnadslål och
snittblommor t ex krysantemum

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

tel 019-448057,
073-9280405

Sten

tel 070-2390211

Välkomna!
Mona Blixt
019-44 80 50 070-370 59 50

Mellan den 9 och 12 september höll SSRS Hjälmaren en
högfartsnavigeringskurs tillsammans med SSRS Västerås.
Det var fyra intensiva dagar med både teori och praktik. Under kursen fick vi lära oss att
säkert framföra snabba båtar i trånga och svårnavigerade vatten, med bibehållen säkerhet.
Utbildningen hölls av företaget SPECTRE Marin Högfartsutbildning från Göteborg.
För att kunna genomföra helgen hade vi också en del sponsring från Vinöns Värdshus som
sponsrade med mycket god mat, Ingemar Andersson som sponsrade med fina fisken och
Vinöbagar´n som sponsrade med smarriga kringlor. Vinöns Kultur- och Hembygdsförening
försedde oss med lokaler och sängplatser. Vinöns mack- och gästhamn lånade ut båtplatser
och Naemi Olsson bakade en delikat äppelkaka. Vi vill tacka er alla varmt!

Senaste Nytt!
Vi har fått ny belysning på båten. 4 ljuspunkter framåt, 2 på vardera sidan, 2 bakåt och en ner
i maskinrummet. Belysningen sponsras av BRL (Bilradiolagret). Ny båtkärra är under
konstruktion och är klar inom en snar framtid. Båtkärran sponsras av Närke Frakt AB.
Den 3 oktober skall stationen medverka vid en temadag tillsammans med polisen och brandkåren inför Risbergska skolans räddningsgymnasium. Ett stort tack till Patrik Montgomery för
arbetet att få fram belysningen och båtkärran till stationen.
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening. Alla båtar har frivillig besättning som är beredd
att ställa upp dygnet runt. Verksamheten drivs helt utan bidrag från staten. Vi är därför alltid i
behov av bidrag och sponsring för att få vår station att gå runt. Vi hoppas att det finns ett
fortsatt intresse för båten och att flera vill gå med i besättningen, för att trygga denna viktiga
verksamhet.
Mvh Besättningen

Besök av trevliga ”stockholmare”
24-25 sep, fick Vinön besök av några trevliga
människor från Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Det dök upp 13 personer för att titta
på vår ö. Första stopp blev vid skolhuset där
det serverades lunch. Efter maten blev det en
guidad tur runt Vinön med sevärdheter såsom
bageriet och räddningsbåten.
Efter att ha blivit tryggt inkvarterade på
respektive logement samlades gästerna
tillsammans med några vinöbor och sommarboende i skolan för att avnjuta en god middag
och prata lite, eller kanske mycket med
varandra. Det blev en trevlig kväll med god
mat och mycket informationsutbyte mellan
våra öar. Det är alltid roligt att höra om hur
det är på andra öar, vilka problem och glädjeämnen som finns där. Vi inser genast att vi har
mycket gemensamt men också att det finns
skillnader. Vi fick en present av föreningen
från Blidö-Frötuna, en vacker bok som heter
”Vägen till Skarv”. Associationen är ju given,
vadå, skarvar har vi väl nog av förut, vem vill
läsa om dem? ”Skarv” visade sig i detta fallet
vara en ö i yttersta havsbandet i Stockholms
skärgård och boken handlade om människor
som bodde på olika öar i dessa omgivningar.
Intressant och spännande läsning!
Efter att våra gäster hade intagit frukost på söndagsmorgonen förevisades
brandstationen och fiskhuset, sedan styrdes kosan mot ”Örtboden”.
Rosie och Veronika följde sedan med Blidö-Frötunasällskapet till Julita för vidare
guidning i bl a trädgårdarna.
Vi är nu inbjudna att hälsa på alla dessa öar vars
representanter har varit hos oss. Ska vi åka dit till sommaren?
Vi får se hur det blir framöver!
Tack alla trevliga ömänniskor som gjorde
dessa dagar minnesrika!
Vinöns Kultur- och hembygdsförening
------------------------------------------------Härifrån kommer vi, säger Barbro Nordstedt från Söderöra och visar på servetten var
öarna Blidö, Yxlan, Högmarsö, Svartnö, Löparö och Norröra och Söderöra ligger.

Nu när den typiska trädgårdsmånaden oktober har infunnit sig så har man
nästan odlat klart för den här säsongen. Det känns kanske inte så
lockande att ta på sig mössa och vantar för att gå ut och rensa bort det
sista ogräset. Visste ni att kvickrot växer ner till en minusgrad, de flesta
växterna ger upp långt tidigare, den bortskämda medelhavsväxten
basilika stannar upp i växten redan vid 10 plusgrader. Det är nästan så
man känner lite vördnad för kvickroten.
Än finns det sommarblommor och dahlior kvar att njuta av så man får
passa på att plocka in så mycket som möjligt innan frosten kommer och vi
får packa ihop allt inför vintern. Min kollega Lena i Katrineholm provade
ifjol med att övervintra sina pelargoner utan jord. Hon plockade upp dem
ur sina krukor och skakade bort jorden, klippte ner så det fanns ca 10 cm
rötter och lika mycket grönt kvar. Hon lade sedan en bunt pelargoner i
tidningspapper och lade dem i jordkällaren. Hon tog upp dem i mars och
planterade dem och ca 80% klarade sig och grönskade som aldrig förr.
Jag har själv tänkt att prova det här på pelargoner som jag har dubbletter
på och sådana som jag kan klara att mista.
Jag är inte så förtjust i att kratta löv men fruktträdslöven kan vara värt att
ta bort för de innehåller sporer av moniliasvamp som ger fruktröta. Man
ska också självklart ta bort frukt som har ruttnat även den som sitter
kvar. Man kan inte få bort smittan men man kan hålla den i schack. Man
ska ju inte glömma bort att njuta av den variation av äpplen som finns i
trädgården. Man kan kanske byta till sig äpplen mot nybakde kakor eller
perenner som man har delat.
Visste ni förresten att vi har fått
landskapsäpplen numera. Det är
Sveriges pomologiska sällskap som har
utsett dem och vi i Närke har fått
Sickelsjö vinäpple som syns här
bredvid.
Här på Vinön har vi ju ganska mycket
fruktträd. Våra gäster från Stockholms
skärgård berättade dock att på en av
öarna hade ett av Sveriges största päronträd som hade klarat sig undan
stormarna. Trädet hölls ihop av en kätting och när frukten ramlade av lät
det som en kulspruta.
Själv har jag inte fått nog av odlandet i sommar utan hoppas att vi har
många fina dagar i trädgården kvar i år.
Njut av lugnet i höstträdgården.
Hälsningar från

Rosie på Vinön

Öppen inbjudan
till invigning och dop av nya färjan Sedna
Onsdagen den 26 oktober kl 12.00 invigs nya vinöfärjan på Vinön.
Dopet förrättas av gudmor Lena Erixon, Borlänge, som är Vägverkets ekonomidirektör och ställföreträdande generaldirektör.
Vid invigningsceremonin kommer det att hållas invigningstal,
Färjerederiet bjuder sedan på kaffe och tårta till församlade
invigningsdeltagare. Därefter ges möjlighet till visning av färjan
och att ta en provtur med vårt nyaste fartyg i planetserien SEDNA.
Alla hälsas varmt välkomna
av rederichef Anders Werner

Välkommen till möte
”Bredband till Vinön”
den 26 oktober 2005
kl 18.30 i skolan

Bredbandsutbyggnaden sker i samarbete mellan Örebro kommun
och Stadsnät i Örebro och pågår från mars till december 2005.
Representanter från Örebro kommun
Stadsnät och Thalamus finns på plats för att
informera och för att svara på frågor.
Detta projekt delfinansieras av:

EUROPEISKA UNIONEN
EG:s strukturfonder

oktober 2005
1 lördag
2 söndag
v. 40

14.30

Studiecirkeln ”Vinön förr”
På Värdshuset – Cognacsprovning

16 – 17 Biblioteket öppet

3 måndag
4 tisdag

Internationella barndagen
18.30
19.00

Brandövning
Styrelsemöte Hembygdsföreningen

19.00

Tjejträff i skolan

14.30

Studiecirkeln ”Vinön förr” – Eva Fransson deltar

5 onsdag
6 torsdag

Beställ bröd!

7 fredag
8 lördag
9 söndag
v. 41

Riksmarschen ”Rosa bandet”
16 – 17 Biblioteket öppet

10 måndag
11 tisdag
12 onsdag
13 torsdag

14.15
19.00

Svenska Kyrkan har Öppet Hus i skolan
Sophämtning
Tjejträff i skolan

17.00
18.00

På Värdshuset – Husmanskost
Möte om Missionshusets framtid

Beställ bröd!

14 fredag
15 lördag
16 söndag
v. 42

15.00 Skördefest i Missionshuset
16 – 17 Biblioteket öppet

17 måndag

Fullmåne

18 tisdag
19 onsdag
20 torsdag

Tjejträff i skolan

Beställ bröd!

21 fredag
22 lördag
23 söndag

14.30

Studiecirkeln ”Vinön förr”
På Värdshuset – Drinkblandning

16 – 17 Biblioteket öppet

24 måndag

FN-dagen

25 tisdag
v. 43

26 onsdag
27 torsdag

Lämna in bidrag till Ö-bladets november-nummer!
12.00
18.30

Invigning av nya färjan
Bredbandsmöte i skolan

19.00

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan
Sophämtning
Tjejträff i skolan

TIDSBESTÄLLNING

Beställ bröd!

28 fredag
29 lördag

Rosa Bandet – ”Den stora manifestationen mot cancer” Aktiviteter i Vinöns skola
10.30

30 söndag
v. 44

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt
Svenska kyrkan, kyrkkaffe
16 – 17 Biblioteket öppet
Sommartiden slutar. Ställ tillbaka klockan !

31 måndag
Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen,
så det kommer med i november månads kalendarium.

