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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 

Några ord från redaktionen……… 
 
Vänner små, nu har vi kommit fram till årets sista månad. Vi ska 
avsluta år 2005 och tacka för det som har varit. Det har hänt en hel 
del under året som vanligt, men när man tänker tillbaka så undrar 
man ibland vad som egentligen hände. Ska vi göra ett återtåg i tiden?  

• I januari var vi alla chockade av stormen ”Gudrun” och Vinöfärjan fick en 
ny ledchef. 

• I februari var det fotvård, massage och klädinsamling. 
• I mars var det Öppet hus i Vinöns skola och husmanskost på Värdshuset, 

dessutom var det stor skrotinsamling på Vinön.  
• I april firade vi Valborg och vi började tro på att vi kunde få bredband till 

Vinön. 
• I maj kallades till ett möte om bredband och intresset var stort. 
• I juni började sommartrafiken med två färjor, trevligt eller hur? 
• I juli var det full fart på Vinön t ex på Värdshuset, i skolan, vid bageriet. 
• I augusti löste vi Melodikryss, trodde ännu mer på bredband, gick på SRF.-

seminarium och avslutade sommaren med lyskväll. 
• I september fick vi besök från Blidö-Frötuna skärgårdsförening. På 

Värdshuset fick vi prova på olika cognacsorter och äta husmanskost, dock 
inte samtidigt. Bredbandet avancerar, nu grävs det för fullt. 

• I oktober hade vi Ö-marsch och bingokväll för Cancerfondens Rosa band, 
invigning av nya färjan och drinkblandning på Värdhuset.  

• I november blev det till att prova snapsar på Värdhuset (hur ska detta 
sluta?) Vi trodde att bredbandet skulle vara klart, men det dröjer visst 
lite till. 

• I december är det julbord på Värdshuset och julmarknad i Vinöns skola, så 
långt vet vi, undrar om bredbandet är inkopplat före nyår? 

 

Säg sen inte att det inte händer något på Vinön, detta är bara en bråkdel! 
 

Bilderna i detta Ö-blad är tagna av Eva Widlund, Ulf och Christina Johnsson. 
 

Vi på redaktionen önskar Er alla trogna Ö-bladsläsare en 
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 



Tjejträffar i december  
 

Onsdag 7 dec kl 19.00, gör vi julgodis till julmarknaden 
 

Onsdag 14 dec kl 19.00, har vi julavslutning med  
”Vinöns bästa Lucia” 
 

Därefter är det juluppehåll  och vi startar igen onsdag 11 januari 
med indisk afton. 
 

Alla tjejer varmt välkomna! 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
 

Studiecirkeln ”Vinön förr” 
 
tar juluppehåll, börjar igen lördag  
14 januari 2006 kl 14.30. 
 
Välkomna alla gamla och nya deltagare! 

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 

 
Svenska kyrkan har öppet hus  
 

i Vinöns skola onsdag 7 december kl 13.00.  
Vi äter grötlunch tillsammans! 
 

Välkomna! 
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
 
Tack för en trevlig födelsedagspresent! 
 
Vi har varit på en mycket underhållande konsert med 60-
talsmusik torsdagen 17 nov på Parkteatern i Örebro. Biljetterna 
fick jag i present på min födelsedag i augusti. Nostalgi av högsta 
klass eller vad sägs om bl a Spotniks, Shanes, Johnny and the 
Hurricanes och Searches. Stort tack för den presenten! 
 
Berthold ( och Solveig som fick följa med) 



VINÖNS JULMARKNAD 
 

TREDJE ADVENT  
 

KL 13.00 – 17.00 
 

 
 

Ta med vänner och bekanta och kom på Vinöns julmarknad 
söndagen den 11 december i och utanför gamla skolhuset. 

 
• Försäljning av Vinöprodukter som t ex saft och inläggningar 

• Vinöbagarn är på plats med marsipan, saffransbröd och vörtlimpor 

• Monas torgvagn med kransar, julbockar och blomgrupper 

• Johans fiskvagn med bl.a. nyrökt ål  

• Hantverkare av olika slag  
• Kaffe, glögg och pepparkakor 

• Julkort med julhälsning från Vinön 

• Utställning Temavandringar på Vinön under 2005 
• Böcker   

Den nya Boken om Hjälmaren dessutom Bo Eks bok om Vinön 
Vinön - en resa, Kaptenens ord är lag  av Åke Norén  samt tre 
böcker av  Carl Blom, Tjugo år på Vinön, Vinöns själ  samt   
Hänt och Tänkt. 

 

Julmarknaden i skolan arrangeras nu för sjunde året och det har blivit en 
uppskattad tradition för både vinöbor och besökare från fastlandet. Det 
är trevligt att träffas en stund, drick kaffe och sitta och prata. En och 
annan julklapp kan det kanske bli samt lite annat gott till julbordet. 

 

VÄLKOMNA! 
hälsar 

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening 



 

 

Ny bok om Hjälmaren 
säljs på Julmarknaden i Vinöns skola  
söndagen den 11 december 
 
 
 
 

Under många tusen år har Hjälmaren haft en viktig roll i människors liv - och 
det har den än idag. Detta har vi försökt att skildra i Boken om Hjälmaren som 
kom ut i samband med bokmässan i Örebro. Vi – journalisterna Helena Karlsson 
och Erik Winnfors samt fotografen Jan-Peter Lahall – har velat berätta om 
sambandet mellan människorna och sjön, om natur, miljö, historia och nutid. 
Med hjälp av reportage, bilder, faktaartiklar och tips på nära femtio besöksmål 
hoppas vi att fler människor blir intresserade av bygden kring sjön. 
 
Vid vattnet kunde stenåldersmänniskorna hitta föda och möjlighet att lätt ta sig 
fram, i forsarna i sjöns utlopp Eskilstunaån gick det att använda vattenkraften till 
kvarnar och smedjor. Från medeltiden och framåt gav Hjälmaren möjlighet att 
transportera inte minst järn från Bergslagen vidare mot Mälardalen och utlandet. 
Även om det inte längre är några skutor med järn i lasten eller ångbåtar som 
lägger till vid Vinön eller några andra av Hjälmarens hamnar så finns samspelet 
mellan sjön och människorna kvar. Det blev tydligt för oss författare inte minst 
när vi besökte Vinön. I ett av bokens reportage utgår vi från Vinöns värdshus 
där ju Hjälmargösen står i centrum. Vi har försökt att berätta om er ö och den 
initiativförmåga som märks på många håll, med nya butiker, bageriet, 
aktiviteterna i skolan och mycket mer. Förhoppningsvis kan detta inspirera även 
dem som läser boken. Och kanske kan boken ge er på Vinön fler idéer, ny 
kunskap eller vilja att upptäcka ännu mer kring Hjälmaren. 
 
Boken om Hjälmaren kommer att säljas i bokhandeln och på turistbyråer i 
Hjälmarbygden. Vi hoppas också att mindre företag, campingplatser, caféer, 
föreningar med flera är intresserade av att på ett eller annat sätt sälja eller 
använda boken. Nätverket Hjälmaren runt har bland annat planer på att 
genomföra studieresor med utgångspunkt från boken tillsammans med något 
studieförbund.  
                  Helena Karlsson 
 
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
 
Boken kommer att finnas till försäljning i Vinöns skola först och främst under julmarknaden 
men senare även vid andra tillfällen då det är öppet i skolan, t.ex. på bibliotekstid.   
     
                    Redaktionens kommentar 

 



Nu närmar vi oss julen och 
julbaket är i full gång 

Förutom det vanliga sortimentet 
finns doppbulle, vörtlimpa, 

saffransbröd och pepparkakor. 
 
 
 
 
 
 
 

 

God Jul önskar Bagar´n 
019 - 44 81 60 
070 - 239 02 11 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Julen står för dörren och knackar på, 
så det är dags för dörrkransar och 

buketter, julbockar och ris. 
 

Hyacinter och amaryllis finns, flera 
julblommor kommer. Har du särskilda 

önskemål så hör av dig. 
Som vanligt finns det potatis och lök. 

 
God Jul  
önskar  

          Mona 
 

 
019-44 80 50   

 070-370 59 50 

 

 
 
 

 
 

 
            5-7 december 

 
                Viola Hjälmarö 

 
                  Tidsbeställning  

 
               tel. 0150 - 913 33 

 
 
 

 
 

 
KONFERENSER 
i nygammal skolmiljö 
 
Vi ordnar dagkonferenser för 
max 35 pers, men även fika och 
mat på möten och privata 
tillställningar, t.ex. födelsedags-
fester, dop, begravningar.  
 
 
Bokning och förfrågningar:    
 

Yvonne  tel 019-448057,  
073-9280405 

  

Sten  tel 070-2390211   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Nu erbjuder jag nyrökt ål av bästa sort och till det låga priset 175 kr/kg. För den 
som vill lysa upp höstmörkret med stora Hjälmarkräftor har jag ett gott lager 
välmatade septemberkräftor som säljes till rabatterat pris. Tänk på hur god och 
mustig fisksoppan blir på en fond av kräftor. Under disk kan jag även ordna med 
rökt lammbog och lammhjärta. För gös, gösfilé och rökt abborre ring! 
 

Johan 0768/559714 
 
 
 

 
 

 
Du glömmer väl inte att släcka ljusen ? 



Det händer i projektet … 
 
 
UTSTÄLLNING i skolan på Vinön 
 

Temavandringarna gör nu uppehåll och återkommer till våren med nya  
barngrupper. Ev blir det några dagar i februari på temat Vinter, då barnen 
förhoppningsvis kan ha en del aktiviteter på isen.  

 
Under året som gått har det varit flera grupper ute på ön 
och jobbat med olika teman. Detta vill vi visa med en 
utställning på julmarknaden i skolan den 11 december. 
Välkomna att besöka den! Vi kommer att vara på plats 
och berättar gärna för dem som vill veta mera. 
 

     Eva Widlund 
 

 
 
Vi har under hela projekttiden (och även innan) haft ett jättebra stöd från 
ALMI företagspartner som har gett oss tid av en av sina anställda, 
nämligen Julie Gjersöe.  
Hon kommer inte att jobba direkt med oss efter nyår så vi hade ett litet 
möte med henne i november. På mötet gav hon oss sin syn på Vinön och 
hur man ska kunna utveckla vissa delar av turistnäringen. Hon kom med 
många bra synpunkter och vi som har jobbat med Julie vill härmed tacka 
henne för det arbete som hon har lagt ner, med stor entusiasm. Julie 
kommer att stå till vårt förfogande fram till nyår så om det är någon som 
vill prata med henne om sitt företag så kontakta henne gärna på ALMI 
företagspartner i Örebro. 
 
Vi har här på sluttampen av november samlat ihop tidrapporter, kvitton 
och fakturor som Solveig har samlat ihop och ska skicka iväg till Våg 21 
kontoret.  
 
Nästa år är det sista året av projektet så nu går vi in på upploppet. 
 
Hälsningar från projektledaren Rosie! 
 

 
 
 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 
 

till alla som på olika sätt har varit med och jobbat  
för att Temavandringarna ska bli en bra upplevelse 
för våra besökare 
 
Eva Widlund och RoseMarie Olsson 



 
Sommargästen i december 

 
Frida Olsson, handlarns fru, som sköter Vinöns växel, har fått ett telefonsamtal 
med bön om hjälp från en av sommargästerna; att skicka bud ner till Gusten 
Malmsten att han, som har nyckel, går upp till deras stuga och börja elda inför 
helgen. Det gäller att driva kylan ur väggarna och fukten ur skorstenen. 
 
Nu har pappa och jag kommit med på färjan till Vinön för att titta till stugan och 
sova över. Det är en lördag i advent och inte många bilar kör ombord i 
Hampetorp. Besättningen kilar, som alltid, in träklossar vid bakhjulen. Vår svarta 
Ford V8/1937, rister lite när färjan bryter den tunna nattgamla isen. Pappa går 
runt och pratar med folk som han inte sett på flera månader och jag hänger över 
relingen där framme och tittar på när isen krasar och förs åt sidan. Jag drar ner 
skolmössan i pannan mot vinden.  När det blir riktigt kallt med ordentlig is 
kommer folk att köra på vinterväg mellan fastlandet och ön.  
 

 
I ladan försöker de fylla två halmmadrasser. 

 
Vår bil, som nu är tolv år gammal, har en packe kraftpapperssäckar bredvid 
sovsäckarna på baksätet. Far har varit på pappersbruket i Örebro och handlat 
den nya tidens madrassvar för halmmadrasser: minnena från beredskapen där 
uppe i Pajala sitter i. Han vill återuppleva känslan av att somna med den 
rogivande halmdoften i näsan. Tänker knacka på hos Harald och Elisif och be att 
få stoppa madrasserna ur deras halmförråd i ladan. 
 
Men först skall vi stanna i norra affärn, handla lite och tacka Frida för hjälpen 
med budningen. Det var nog inte första gången hon fått rycka ut. Det är inte 
många abonnenter ännu på ön, man får hjälpas åt att förmedla kontakter. Växeln 
är ganska liten och ryms på handlarns kontor där jag tittar in. En lur är upphängd 
i ett snöre från taket och alla på ön vet att Frida då och då lyssnar in på 



samtalen som hon kopplat fram; kan inte låta bli att inflicka med viktig 
information, så vänlig som hon är.  
 
Frida frågar om vi inte vill stanna på en kopp kaffe innan vi fortsätter till vår 
stuga. Jo, jag tackar, jag; vi säger inte nej till en stund i Fridas varma kök. Men 
först skall vi köpa våra nödvändigheter: en limpa, margarin, en bit falukorv och 
Krongrädde (som inte behöver hållas på kylning). Från vedspisen i hennes kök 
kommer en doft av långkok. Dom skall visst få dillkött till middag. Kaffepannan 
står som alltid på lut. Frida lägger på några bönor till och vaktar så att det inte 
kokar över. Hon dricker kaffe på bit; balanserar fatet på handens fingertoppar, 
blåser kaffet svalare och sörplar med  sockerbiten mellan framtänderna. Pappa 
rör i sin kopp. Bredvid adventsstaken med de fyra ljusen av olika höjd mitt på 
bordet är brickan med doppa framdukad. Först grovdoppa; vaniljbullar och 
veteskivor med kardemumma och sen småkakor bak efter. Havreflarnen gillar jag 
bäst. Men pappa ser till att jag bara tar tre, inte fler. Jag får en hel flaska 
sockerdricka själv. 
 
Sen kör vi fram till vår stuga på norra ön. Den är vinterbonad och skulle 
egentligen må bäst av att vara i bruk året om. Men tack vare Gusten är det 
varmt för oss där inne. Veden är staplad vid vår köksspis, det sprakar i 
kakelugnen och de två fotogenelementens blå låga visar att de står på. Men att 
driva ut kyla och fukt tar tid. Det är nog därför pappa skaffat de där 
madrasserna för att fylla med torr halm. Skall bli skönt att lägga ut sin sovsäck 
på!  
 
Nu skyndar vi oss att komma igång med det vi vill uträtta innan skymningen faller 
och decembermörkret sveper in ön. Det skulle dröja tre år till innan 
elektriciteten kom hit via en kabel på sjöbotten.   Pappa tänker själv ordna med 
halmen och skickar mig under tiden ner till Samuels Annas gård för att köpa 
färska ägg till middag och frukost nästa morgon.   
 
Anna frågar, intresserad som alltid, hur 
familjen mår; hon har känt oss ända 
sedan den sommaren när jag var liten 
och vi hyrde rum hos henne. Annas 
dotter Britta var i början av tonåren då. 
Nu är det Britta som går ut med mig till 
västra flygeln med bykstugan. Ett stort 
bykkar är inmurat i hörnet. Det är en 
lucka för elden under. Där kokas först 
vittvätten och sedan blåtvätten. Men nu         Jag handlar ett kilo ägg ur korgen. 



är det kallt och tyst. Golvet är av cement och bra för förvaring av ägg och 
potatis. Aldrig för kallt och aldrig för varmt. Gårdens hönor värper både vita och 
bruna ägg. Här under fönstret förvaras de i en spånkorg med locket uppfällt. 
Britta tar upp äggen försiktigt och lägger dem i den tomma sockerpåsen på 
vågen. Ett kilo, det blir femton ägg. Så skall jag ha lite potatis. Det blir rätt 
mycket växel tillbaka på femman pappa skickat med mig.  
 
Jag traskar hem med mynt klirrande i fickan och en påse i var hand. Nyss tända 
fotogenlampor lyser med ett gulaktigt sken ur fönstren längs bygatan. Det enda 
som hörs är gruset som knastrar under mina nya stövlar.  Pappa och jag kommer      
tillbaka till stugan nästan samtidigt. Medan han ordnar ett kok potatis och 
steker ägg med korv berättar han om besöket hos Harald och Elisif.  
 
Pappersmadrasserna var jobbiga att hantera; arméns madrasser var mycket 
bättre. De hade en lång öppning längs med mitten så att man kunde fördela 
halmen jämt ut i alla hörn, medan de här förbaskade papperssäckarna bara hade 
en öppning på kortsidan. Och två meter långa, stört omöjligt förstås att sprida 
ut halmen och packa väl!  
 
Han hade rätt, madrasserna var knöliga och pappret prasslar. Inte sov jag så 
bra. I gryningen fick jag stiga upp och klä mig för att gå ut på hemlighuset. Kallt 
och besöket blev kort. Sen springer jag runt på tomten och går ner mot hagen. 
Inga betande kor. Men vackert med frosten. Jag huttrar till och skyndar mig in. 
Pappa har vaknat, eldat, tagit in vatten och värmt på. Nu rakar han sig framför 

den lilla spegeln över det emaljerade handfatet i 
hörnet intill fönstret.  
 
Rakspegeln köpte han i Pajala. På baksidan står 
priset; 1.50 kr, det har jag sett. Han nynnar på sin 
favoritpsalm. Själv sitter jag på kökssoffan lutad 
över bordet med papper och penna. I skolan har vi 
lärt oss räkna med delning: ett kilo ägg kostade 
kronor 2.55.  För femton ägg blir det 17 öre styck! 
Det basunerar jag ut och stör hans sång: ”Morgon 
mellan fjällen: Hör, hur bäck och flod. Sorlande mot 
hällen, Sjunga: Gud är god.”  

 
 
Efter de kokta äggen, ostsmörgåsarna, den varma chokladen och apelsinerna som 
dom skickat med från Örebro, går vi ut  
  
 

I skolan har vi nyss lärt oss 
räkna med delning. 



för att titta till snipan. Den ligger torrt och tryggt på rullar under en presenning 
vid stranden. På vägen hälsar vi på hos Gusten och Anna och tackar för eldningen.  
Pappa funderar på ett snickarjobb som Gusten kanske skulle vilja åta sig lite 
längre fram.  Rabatterna längs trädgårdsgången från verandan till grinden är 
nedklippta och fåglarna har pickat i sig varenda rönnbär från träden vid 
grindstolparna. Jag smakar på äpplena Gusten plockat fram åt oss ur 
vinterförrådet. Allt är så annorlunda mot sommaren; som den där dagen när mor 
och moster står på stegar i Gustens trädgård, skvallrar, mumsar och fyller sina 
hinkar med ljusröda klarbär… 
 Pappa och jag går en vända förbi badviken där vattnet skvalpar stilla mot 
sanden. Inga båtar ligger och fiskar på åsen.  Allt andas vintervila. 
 
Text: Gunilla Blomé 
Akvareller: Rachel Goff 
 
 
 

 
 
 

 
Det går fortfarande bra att 

lämna in anmälan till 

intresseföreningen för Vinöns 

Missionshus, antingen i 

skolans brevlåda eller via 

           e-post o-kontor@vinon.se 

 
 

God Jul och Gott Nytt År 
tillönskas alla från Örtboden med personal 

Vi syns på Julmarknaden! 
 

 
 
 

Alla skiner inte som solar jämt 

Använd reflex när du går i mörker! 
 

 



 
Denna månads trädgårdssida kommer att handla om 
gran, Picea abies som är högaktuell denna månad. På 
min utbildning fick vi lära oss skillnaden mellan gran 
och tall, gran har korta barr tall långa… Skämt å sido 
så sitter barren enstaka direkt på grenarna, kan bli 
omkring åtta till tio år gamla, det är något att fundera 
på när vi börjar sopa bort dem efter jul. 
 
 Bild ur Nordens flora 
(1917-1926) 

 
Gran växer företrädesvis på näringsrik, gärna fuktig 
mark men är beroende av att bilda mykorrhiza med 
olika svamparter (till exempel blodriska) för att kunna 

ta upp tillräckligt med näring ur marken. 
 
Inget annat inhemskt träd kan mäta sig med granen i reslighet. År 1883 
fälldes, i Nybro, Västergötland, en 51 meter hög gran vars omkrets vid 
basen var 5,3 meter. Sådana jättar är dock mycket ovanliga numera på 
grund av intensiv avverkning. Granen blir inte mer än drygt 400 år, 
medan tallen (Pinus sylvestris) kan bli betydligt äldre.  
 
Idag köper de flesta en gran till jul, men det är en ganska ny företeelse. 
De första julgranarna i Sverige kom på 1700-talet efter tysk förebild. 
Andra arter som brukar säljas till jul är nordmannsgran (Abies 
nordmanniana) som ofta kallas kungsgran, blågran (Picea pungens) och 
serbgran (P. omorika). 
 
Gran är Medelpads landskapsblomma.  
 
Den vanliga granen kom till Skandinavien österifrån rätt sent, för ca 3.000 
år sedan, och började bilda skog i Götaland och norr därom först under 
bronsålderns milda klimat runt år 0. Den trängde då undan den förut helt 
dominerande björken och sedan till stor del också tallen. Idag är den 
Sveriges vanligaste träd.  
 
Granen var särskilt vintersolståndets träd, som pryddes och gavs offer och 
sedan brändes upp för att garantera en bra början på det nya solåret. 
Helig var den året om och behandlades vördsamt. Det berättas hur en 
kristen missionär gav sig till att hugga ner ett gammalt asatempel, vilket 
svenskarna lugnt åsåg. När han däremot började ge sig på en närstående 
gran tröt deras tålamod. Där höll gudarna till.  
 
Informationen om granen har jag bl.a. lånat från nordiska floran på 
Internet som jag varmt rekommenderar. 
 
God jul och gott nytt trädgårdsår önskar Rosie på Vinön 



KYCKLING MED TIMJANHONUNG  4 port 
 

4 kycklingfiléer 
2 squasher 
3 morötter 

200 g haricots verts 
1 msk smör eller margarin 

salt och peppar 
saften av 1 citron 

2 msk honung 
2 tsk timjan 

1 msk riven ingefära 
1 tsk fransk senap 

 
Sås: 

2 dl matlagningsyoghurt 
2 msk honung 

2 tsk timjan 
salt 

peppar 
 

Gör så här: 
 
Skiva squashen i centimetertjocka bitar. Skala och skär morötterna i jämnstora bitar. Förväll 
grönsakerna var för sig i lättsaltat vatten. Lägg i bönorna bland morötterna mot slutet av 
koktiden. 
 
Bryn kycklingfiléerna runt om i matfettet, krydda med salt och peppar. Tillsätt citronsaft, 
honung, timjan, ingefära och senap och låt steka klart. 
 
Rör samman ingredienserna till såsen. 
 
Lägg upp grönsakerna på tallrikar och toppa med kycklingen och lite sås. Servera resten av 
såsen till. Serveras med en blandad sallad och ett gott bröd. 
 

ANANASPAJ 
 

Botten: 
150 g smält margarin 

3 dl vetemjöl 
1 dl socker 

1 tsk bakpulver 
 

Fyllning: 
2 dl crème fraiche 

½ dl socker 
1 ägg 

2 tsk vaniljsocker 
1 burk krossad ananas (400 g), avrunnen 

 
Gör så här: 
 
Blanda mjöl, socker och bakpulver. 
Rör i margarinet och tryck ut degen i en pajform. 
Blanda ingredienserna till fyllningen och häll smeten i pajskalet. 
Grädda i 200º i 15 – 20 min. 
Serveras avsvalnad eventuellt med grädde. 
 



 
 
 
God Jul o Gott Nytt År  
       

      tillönskas Er alla 
 

      Mariann o Sten 
 

 
 
 
 
 

God Jul och Gott Nytt År 
önskas släkt och vänner, 
hemtjänst och till alla som arbetar 
för Vinöns Kultur- och 
hembygdsförening 
 

Greta 
 

 
 
Deltagarna i studiecirkeln   En riktigt God Jul och  
”Vinön förr” önskar vår   och ett Gott Nytt År 
kunniga cirkelledare   tillönskas alla på Vinön  
Eva Svensson med familj en   av Familjen Löfsäter 
God Jul och ett Gott Nytt År 
 

genom Yvonne 
 En riktigt god jul 
 önskar jag dig Elsa 
 på Solgården   

 Yvonne 
 
 
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening vill här också 
passa på att skicka en julhälsning till alla Ö-bladets 
läsare både här på ön och runt om i Sveriges skärgård.  
Dessutom vill vi framföra ett TACK till alla som har 
hjälp till under året och alla som sponsrade 
föreningen när Skärgårdarnas Riksförbund och  
Blidö-Frötuna skärgårdsförening var här på öa. 

Julhälsningar 

Berit och Göte Nyström  
önskar vinöborna  

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 
och tackar för det gångna året

SSRS Vinön önskar alla 
 

God Jul och Gott Nytt År 
 

 

 



v. 48 

v. 50 

v. 51 

v. 52 

v. 1 

v. 49 

 
 

1 torsdag  Beställ bröd!

2 fredag   

3 lördag 12    18.30 Julbord på Värdshuset   12.00 och 18.30 

4 söndag 
Andra advent 

 

12.00 
16 – 17 
19.00 

 

Julbord på Värdshuset  
Biblioteket öppet  
Gympa i skolan                                                                                          

5 måndag  
 

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan  TIDSBESTÄLLNING 

6 tisdag 
 

18.30 

 

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan  TIDSBESTÄLLNING  
Brandövning första tisdagen i månaden 

7 onsdag 
 

13.00 
19.00 

 

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan  TIDSBESTÄLLNING  
Svenska Kyrkan har Öppet Hus i skolan – grötlunch 
Tjejträff  - Vi gör julgodis till Julmarknaden                                      

8 torsdag 
 

19.00 
 

Sophämtning                                                                                   Beställ bröd! 

9 fredag 
 

 

10 lördag  Julbord på Värdshuset   12.00 och 18.30                                       Nobeldagen

11 söndag 
Tredje advent 

 

12.00 
13 – 17 
16 – 17 
19.00 

 

Julbord på Värdshuset  
Julmarknad i Vinöns skola 
Biblioteket öppet  
Gympa i skolan                                                                                          

12 måndag 
 

 
 

   

13 tisdag                                                                                                                     Luciadagen 

14 onsdag 19.00 
 

Tjejträff  –  Julavslutning, Vinöns bästa Lucia   
15 torsdag  

 

Beställ bröd!

16 fredag   

17 lördag   

18 söndag 
Fjärde advent 

 

16 – 17 
19.00 

 

Biblioteket öppet  
Gympa i skolan                                                                                         

19 måndag   

20 tisdag   

21 onsdag  
 

Vintersolståndet 

22 torsdag  Sophämtning                                                                  Drottningens födelsedag 

23 fredag  
 

24 lördag 
Julafton 

 

25 söndag 
Juldagen 

 

7.00 

 

Julotta i Lännäs kyrka   Extra färja från Vinön !                                     

26 måndag 
Annandag  jul 

  

27 tisdag  Lämna in bidrag till Ö-bladets januari-nummer! 

28 onsdag   

29 torsdag   

30 fredag   

31 lördag 
Nyårsafton 

 

10.30 Nyårsbön i Missionshuset  Mikael Schmidt, Svenska kyrkan               Q 
Gott Nytt År   2006 

1 söndag 
Nyårsdagen 16 – 17 Biblioteket öppet  
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