


Några ord från redaktionen… 
 
Det ser inte ut att bli någon isväg i 
år, även om det kanske finns dom 
som hade hoppats på det.  

 
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 2006 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj 
 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING,  pg  46 94 70 - 9 

I månadens Ö-blad får vi läsa lite 
mer om is och vi få även ta del av  
ett elevarbete om sänkningen av 
Hjälmaren, lite god läsning så här i 
vintermörkret. Det är lika bra att ta 
sig tid och kura ihop sig i en fåtölj 
medan tid är. Snart är vårsolen här och då kommer alla vårbestyren, 
så passa på att låna en bok på Vinöns eminenta bibliotek. 
    
Det nya året började ju inte alls så bra som vi hade hoppats. Vi fick 
oss nog alla en tankeställare över hur snabbt en medmänniska kan 
ryckas bort och lämna en så stor tomhet efter sig.  
 
Som de flesta av Ö-bladets februari-nummer under åren så är detta 
inte så tjockt, fast vi har förbättrat på det med texterna om is och 
sjösänkningen. Det verkar somom Vinön hämtar andan i februari. 
Dessutom är ju februari årets kortaste månad, så det hinner kanske 
inte hända så mycket. 
 
Bilderna i månadens Ö-blad är tagna av Eva Widlund, Oskar Widlund 
och på trädgårdssidan Marianne Bildtgård-Bohlin. 
 
Gå ut och njut av vårvintersolen på isen medan den fortfarande finns! 



Is, is, is 
 
I takt med att vårljuset och solen återkommer har sjöisen börjat släppa vid 
strandkanten. Vattnet glittrar i springan mellan land och is där vintervägen över 
Hjälmaren mellan Hampetorp och Vinön anträds.  Man har spångat med kraftiga 
plankor och de oförvägna tar sats och kör med bilen över plankorna rätt ut på 
det vita golvet.  Under resan över isen låter man dock dörrarna till bilen stå lite 
på glänt. Om förutifall att… Bilbälten har ingen ännu hört talas om, än mindre 
något så befängt som att man inte skulle hålla till vänster i trafiken utan köra på 
vägens högra sida. Det här är tidigt 1950-tal. 
 
Sigvard Nilsson, kapten på färjan, har i dagarna brutit ränna mellan ön och 
fastlandet och det tog sina modiga elva timmar.  
 
Det är söndag morgon, Pappa och jag har kommit ut med bussen för att åka över 
och titta till stugan. Bussen är mörkgrön och ”Södra Hjälmarstrandens 
Bussaktiebolag” står målat i gult på långsidan. Man stiger på vid depån på 
Olaigatan, snett nedanför Järntorget i Örebro. Depån rymmer en plan stor nog 
för bussar att köra in och vända samt en lång låg träbyggnad med godsmagasin, 
en uppvärmd väntsal och en kiosk med godis, tidningar och tobak. Pappa klappar 
sig på fickorna till sin grå vinterfodrade trenchcoat och märker att han glömt 
cigaretterna hemma. Sticker in huvudet i kioskluckan och ber om sitt vanliga 
märke, Hudson. Nu muttrar han om att 20-paketet, som alltid kostat 2.20 kr har 
gått upp till 2.40.  Men den prishöjningen får honom förstås inte att sluta röka. 
 
 Vår buss är fullsatt när den lämnar stan enligt tidtabell för att sätta av 
passagerare vid Ormesta, Ekeby-Almby, Stora Mellösa, Odensbacken, Segersjö, 
Lännäs, den gör en avstickare ner till Hampetorps färjeläge innan den når sin 
slutstation, Läppe.  Bussresan för oss tar, bara den, dryga timmen. 
 
Det är ett äventyr varje gång man kommer till Hampetorp, svänger av vid affärn 
och tar den raka lilla vägen som sluttar ner mot sjön. Där ligger färjan, svart rök 
stiger ur skorstenen, inga bilar skall över, bara Sigvards vinröda motorcykel, en 
Husqvarna 120 cc. Kapten är lite bekymrad, det har börjat blåsa på, och vinden 
får skjuts av Storhjälmarens öppna flak åt väster där inga öar ligger hindrande i 
vägen. Rännan ser ut att vilja gå ihop. 
 
Vi har en resa framför oss som enligt turlistan skall ta 20 minuter. Men inte 
idag. Jo, i början går det rätt bra, färjan forsar framåt och rännans issörja 
viker undan. Vinden ökar emellertid och kapten får anpassa körningen; han saktar 
farten, motar sig fram genom den tätnande sörjan. Sen blir det stopp. Pappa och  



jag som suttit i passagerarhytten längs färjans ena långsida, kikar ut och ser oss 
omkring. Vi tittar upp mot kapten i färjans styrhytt. Sigvard svarar med en 
vinkning och sitt vanliga vänliga stora grin. Sen ger han order till maskinisten 
nere under däck att slå på backen och färjan backar ett stycke i rännan den 
själv just genomfarit, beordrar därefter full fart framåt och så ränner vi upp på 
isen. Det kraschar och knakar när isen brister under fartygets tyngd och färjan 
sätter sig tillrätta igen i vattnet. På det viset fortsätter resan; framåt ett 
stycke så långt det går, därefter full back, följt av full fart framåt. Bit för bit 
arbetar sig färjan genom isen. Värst blir det när vi når Fåran öster om farleden, 
där tornar isen upp sig inför landmassans motstånd. Det hade nog varit en syn om 
man satt uppe i en helikopter och tittade ner; hur den nästan runda lilla vita 
Vinön I tuggar sig fram i ett vitt ishav. Då hade man också sett den fyrkantiga 
vaken närmare land där istäkt sker på vardagarna. Vaken är utmärkt med en 
enebuske i varje hörn.  
 
I alla tider, innan modern frysteknik uppfanns, har man vintertid sågat upp block 
ur sjöarnas is, ofta i storlek som de lecablock varje byggare i dag känner till. 
Blocken fiskades upp med gripklo, sådan som skogshuggare använder, forslades 
på kälke till land och lades i isdös. Isdösen, en hög av sågspån, var den bästa 
isoleringen från omgivningens temperatur och bevarade därför isblocken i 
månader framåt.  

 
                    I alla tider, innan modern frysteknik uppfanns, har man vintertid sågat upp block ur sjöarnas is. 

 
Pappa tittar på klockan när vi omtumlade stiger iland på Vinön. Överfarten har 
tagit tre timmar. Han har sedan gammalt löfte av fiskhandlare Harry Persson att 
ha ett par cyklar stående i sjöboden här nere. Nu hämtar vi dom, Pappa har 
förtänksamt nog tagit med sadelskydd av fårskinn till oss båda. Vi leder cyklarna  



uppför den isiga backen vid färjeläget och trampar sen längs bygatan över ön 
bort till vår stuga. Det var nog tur att vi hade fått med oss en termos choklad 
och smörgåsar så som dagen blev.  
 
Jag tror inte jag hade funderat över det tidigare, men det var alltid så kallt i 
Perssons sjöbod och det luktade trä och terpentin från den stora sågspånshögen 
han hade därinne. Det var först nästa sommar jag fattade; vi skulle ha gudfar 
och gudmor från Läppe på söndagsmiddag och jag fick i uppdrag att cykla bort 
till Harry Persson för att hämta en beställd gös. Jag knackade på och sen gick 
jag och en av Harrys pojkar ner till boden vid sjön. Grabben började krafsa med 
en potatishacka på ett visst ställe i sågspånshögen – och där, ovanpå ett isblock 
låg den färska urtagna gösen inslagen i tidningspapper. Paketet var kallt och 
fuktigt, jag borstade bort lite sågspån, lade det på pakethållaren och cyklade 
hem i den gröna varma sommarmorgonen. 
Den middagen med gös i skirat smör till mjäll potatis en solig söndag i augusti, 
den glömmer jag aldrig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                              Hjälmarens finaste matfisk, gösen. 

 
 
Text: Gunilla Blomé 
Akvareller: Rachel Goff   
 
 
 
 
   Tack Gunilla och Rachel - för de intressanta  berättelserna och de  
    fina bilderna!  Hoppas att det finns många än! 
                                       
                        Redaktionen 
 





Svenska kyrkan håller öppet hus i Vinöns skola 
 
Göte Thyberg medverkar.                   
 
Den 15 februari klockan 14.15 är alla daglediga och andra som har 
möjlighet att komma Varmt välkomna! 
 
 
 
                     

Möte i Missionshuset            
 
Roland Brage, Missionsförbundet medverkar. 

 
Den 25 februari kl 15.00 är alla intresserade välkomna! 
 
 

Har du gamla anteckningar, protokoll, kassaböcker, eller annat som rör 
Missionsförsamlingen? Tag med detta på mötet eller kontakta Maria Andersson! 
 

 
 

 

Program för tjejträffarna i februari 
 
 1 februari:  Göra klart Ö-bladet samt planera om ö-kontoret.  
 8 februari:  Tema - spansk mat. 
15 februari:   Bowling i Vingåker. Alla, både kvinnor och män är välkomna!  
  Anmälan till Eva, 44 80 48 senast den 8 februari. 
22 februari:   Ö-bladet med mera. 

 
 

 

 



Detta arbete skrevs som elevarbete på gymnasiet av Carin Johnsson hösten 1989. 
 

DEN STORA SJÖSÄNKNINGEN AV  
HJÄLMAREN OCH KVISMAREN 

 
Sjösänkningens förhistoria 

 
Långt innan den slutgiltiga sjösänkningen ägde rum mellan 1877 och 1888 försökte 
befolkningen runt Hjälmaren att tömma sjön på vatten. Detta för att de år, då vårfloden var 
kraftig, svämmade sjön över. Senare fördes även frågan om utökad landareal, dvs större 
åkerareal, fram. 
 
1422 
 

Uppretade bönder skulle med hjälp av Bengt Svensson, Göksholm, mera känd som Natt 
och Dag, förstöra kvarnen i Hyndevadsström. Den tillhörde biskopen av Strängnäs och det 
var här som utflödet ur Hjälmaren hindrades. Efter att dammarna rivits fick sjön ett bättre 
medelvattenstånd. 
 
1655 
 

Nästa gång kvarndammen i Hyndevad rivs tillhör den staten sedan den 100 år tidigare 
drivits in av Gustav Vasa. Den förstörda kvarnen flyttas till Rosenholm. 
 
1734 – 38 
 

Kvarndammen utsattes 1734, nattetid, för förstörelse. Denna gång var det bönder från 
Asker och Lännäs, som ledde det hela. Året därpå rev några okända dammen. Den gamla 
ålkistan, som hade förstörts, ersattes av fyra mindre luckor, dock i samma damm. 
 
1769 
 

Nu är det inte bönder eller andra jordägare som är på krigsstigen utan redarna i Örebro.  
P g a den torra sommaren är medelvattenståndet väldigt lågt. Detta ledde till att minst två 
fartyg gick på okända grund. Från kungen kom då en bekräftelse på att strandägarna 
skulle se till att segeldjupet i farleden skulle vara minst 5 fot. 
 
1778 – 79 
 

Försök att torrlägga en del av Kvismardalen. Med hjälp av en kanal skulle vattnet ledas 
bort. P g a bråk med markägarna om dragningen av kanalen blev det inget av förslaget. 
 
1800 – 21 
 

1803 stiftades Örebro läns kungliga hushållningssällskap som vid ett av sina möten 
bestämde ”att viss reglering av Hjälmaren skall tillåtas av jordbrukarna”. På detta vis ville 
man skona bönderna från de besvärliga översvämningarna. 
 
1822 
 

Vid möten i Lännäs kom man överens om att arbeta för en reglering av Hjälmarens 
vattenstånd. 
 
1849 
 

Konferens med ett antal strandägare runt sjön. De gjorde en undersökning om hur många 
fot Hjälmaren skulle behövas sänkas för att strandägarna skulle vinna på det samt hur 
seglationen skulle påverkas. Sundmark kom fram till en sänkning på 6 fot från 
medelvattenståndet samt ett segeldjup på 4,6 fot. 
 



 
 

Förberedelser av sänkningen 
 
Vid ett möte i Lännäs den 31 maj 1859 valdes en interimsstyrelse av det nybildade 
sjösänkningsbolaget. Till ledamöter valdes:  

brukspatron Robert Montgomery Cederhielm, Segersjö 
brukspatron Lars Gustaf von Celsing, Biby 
friherre Nils Gabriel Djurklou, Sörby 
nämndeman Anders Eriksson, Almby 
lantbrukare Per Persson, Ramstena 
 

Den 1 oktober samma år sammanträdde bolagsmännen i Örebro och beslutade att ”den 
blivande Directionen” skulle ansöka om sjösänkningstillstånd hos Kungl. Maj:t. I ansökan 
stod att man ville ”sänka Sjöarne Hjelmaren och Qvismaren till det av Hr. Öfwerstelöjtnant 
Sundmark föreslagna djup, eller 6 fot under desse sjöars medelhöjd”. Vidare beslutade 
man om ett reglemente för sjösänkningsbolaget. 
 
Bolagets ansökan undertecknades den 8 november 1860. Den gick sedan ut på remiss till 
berörda länsstyrelser, vilka var Örebro län, Södermanlands län och Västmanlands län. Alla 
ställde sig positiva till sänkningen, men från Västmanlands sida kom ett önskemål om att 
sänkningen skulle komma vid ett sådant tillfälle att inte Mälarens vatten skulle ändras. 
 
Alla var dock inte så glada åt förslaget. I pressen runt om i landet pågick under lång tid 
debatter och försök till opinionsbildningar. Stort utrymme lämnades i tidningar som 
Aftonbladet, Dagligt Allehanda och Göteborgs Handelstidning. I dessa fanns mängder av 
referat, redaktionella kommentarer, öppna brev och anonyma insändare. Senare kom en 
sakligare propaganda igång. Till sin hjälp hade man nu broschyrer vilka spreds från båda 
håll. Från förespråkarnas sida kom 1859 ”Sammandrag af Äldre och nyare Handlingar 
rörande Hjelmarens och Qvismarens sänkning” och från motståndarhåll kom 1862 Baltzar 
von Platens yttranden över Hjälmare slussverk 1816. Djurklou var fr.o.m. 1860-talet den 
främste förespråkaren och deklarerade i många artiklar och broschyrer sin ståndpunkt i 
frågan. Hans största bidrag till debatten kom 1863. Det var broschyren 
”Hjelmaresänkningsfrågan förr och nu”, som tack vare att den var saklig, väl preparerad 
och väl dokumenterad gjorde att motståndarantalet sjönk. 
 
Den 23 juli 1984 hölls den första bolagsstämman på Hotellet i Örebro. Interimsstyrelsen 
avgick och en direktion valdes. Till direktörer valdes interimsstyrelsens ledamöter samt 
ytterligare fem direktörer och fem suppleanter. Den första styrelsen fick sålunda följande 
utseende: 

brukspatron Montgomery Cederhielm 
brukspatron von Celsing 
kammarherren baron Djurklou 
Per Persson i Ramstena 
kapten Coyet 
statsrådet greve Mörner 
doktor Behm 
kapten C F Toll 
possessionaten C Sperring 
possessionaten J E Pettersson 
 

Till suppleanter valdes: 
 jägmästare F M Tottie 
 major C S Drakenberg 
 nämndeman Nils Andersson I Ekeby 
 hemmansägare Johan Persson i Konsta 
 hemmansägare Per Andersson i Ekeby 



 
 
Till ordförande valdes Montgomery Cederhielm, till sekreterare valdes W F Dalman och till 
protokollförare kronolänsman N G Sahlin. Som juridisk person betraktat gällde bolaget från 
12 maj 1865 då Kungl. Maj:t fastställde bolagsordningen. 
 
Sjösänkningen skulle ge en landvinning på 30 000 tunnland vilket är närmare 15 000 
hektar. Detta skulle användas till odling av grödor, men sänkningen fick på inga villkor 
hämma sjöfarten. Således skulle man även vara tvungen att bygga om Hjälmare kanal så 
att den även i fortsättningen skulle förbinda Hjälmaren och Örebro med Mälaren. 
 
Nu följde ett stort arbete med de förberedelser som behövde göras. 1867-68 gjordes en 
omfattande utredning om hur stora kostnaderna skulle kunna tänkas bli. 1873 gjordes en 
arbetsplan upp och den fastställdes 1877 av Kungl. Maj:t. Arbetsplanen kan sammanfattas 
i följande punkter: 
 
HJÄLMARENS SÄNKNING: 

Strömrensning i Eskilstunaån genom muddring och grävning vid Nordön och 
Rynningsberg. Breddning och fördjupning av strömfåran vid Hyndevad, 
upptagande av ny strömfåra vid samma plats samt anläggning av en 
regleringsdamm över båda strömfårorna. 
 

ESKILSTUNAÅN: 
Ombyggnad av dammarna vid Rosenberg, Rosenholm, Skjulsta, Tunafors, 
Eskilstuna, Holmen och Torshälla kvarn. Ombyggnad av broarna Vid 
Rosenborg, Tunafors och i Torshälla. Strömrensningar vid Fiskarefallet, 
Rosenberg, Spiksmedsfallet, Tunafors, Holmsfallet och Torshälla. 
 

HJÄLMARE KANAL: 
Kanalens inlopp från Hjälmaren uppmuddras, hamnen vid Notholmen djupas 
3 fot, likaså kanalen på en längd av ca en mil intill åttonde slussen. 
Ombyggnad av hamnarmen vid Notholmen, bestämmande om slussen i 
Notholmen och halvslussen vid Arninge. 
 

SEGELLEDEN OCH HAMNARNA: 
Uppmuddring av segelleden genom Svartån, Hemfjärden och Mellanfjärden 
på en sträcka av sammanlagt 1,25 mil. Prickning av leden. Fördjupning och 
partiell ombyggnad av hamnarna vid Skebäck, Götarsvik, Nannberga, 
Humlemyrsviken, Stora Sundby, Näshulta, Läppe, Derböl och Katrinelund. 
 

KVISMAREDALEN: 
En över två mil lång kanal anläggs längs hela dalgången i huvudsak följande 
Täljeåns utlopp. 
 

Sjösänkningsbolaget fick också ta på sig att se till att de transporter, som skulle ha gått 
över Hjälmaren, kom fram. Detta gällde under hela tiden som ombyggnaden pågick. Man 
skulle vidare se till att alla hamnar fick ett segelbart djup på 7 fot. Till slut skulle bolaget vid 
dåligt segelväder ha en ångbåt som kostnadsfritt skulle bogsera segelfartyg över 
Hemfjärden. 
 
 
 
    Fortsättning följer i kommande Ö-blad 



 
 

God deg! 
 

Jag bakar som vanligt på beställning till fredagar, 

 högaktuellt just nu är förstås  semlor. 

tel  44 81 60 eller 
070 - 239 02 11 

 
 
 
 

Elisabeth Behr, zon och massageterapeut,  

kommer till Vinön onsdagen 22 februari 
 

Boka tid på  
tel  070 - 399 58 08 
tel.tid  8.00 - 9.00 

 
 
 
 
 
 
 
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 

    
 

 
Fotvård 

 
Inga-Lill Sevefjord, medicinsk fotterapeut , vår nya fotvårdarinna 
kommer första gången onsdag 1 mars till Vinöns skola.  
 
Tidsbeställning: tel 019-13 66 04 
eller mobil              070-557 48 03 



                   Recept 
 
Efter att ha haft indisk afton på tjejträffen i januari kommer 
nu recept på den goda maten vi fick på kvällen. Receptet 
kommer från Therese Allard. 
 

   Kyckling Tikka Masala med fried rice 
 
4 pers 
 

1 kg kycklingfilé basmatiris (gör enl förpackning) 
1 burk färdig Tikka Masala sås  gurkmeja   
(finns Uncle Bens och Sherwoods)  wokgrönsaker (valfritt) 
 
Bröd: 
1 pak Papadums (finns på indiska hyllan i affärer) 
Nanbröd 
 
Gör så här: 
 

1. Koka basmatiriset enligt förpackningen, ha i gurkmeja och låt koka 
färdigt. 

 

2. Dela kycklingfiléerna i mindre bitar och bryn dem i en stor stekpanna 
eller wokgryta. Häll på den färdiga såsen och låt puttra en stund. 

 

3. Gör Papadums enligt anvisningar. 
 

4. Fräs wokgrönsaker i en stor panna. Smaksätt med lite salt och en 
aning mer gurkmeja om man vill ha riset mer gult. 

 
Servera kyckling Tikka Masala och fried rice till det varma 
Nanbrödet och Papadums. 
 
Ett glas vitt vin smakar gott till denna rätt, annars 
rekommenderas vanligt vatten. 
 

Smaklig måltid! 
 

 
 

 
 

Blir det den 25 mars nästa gång. Mer info i nästa Ö-blad! 
(Ryktet säger att Snabbmat har fått en stor beställning på soppärter …) 



 
Denna månad ska jag fortsätta på det inslagna temat om planering av 
trädgårdar. På januarisidan skrev jag om golv och tak i trädgården så nu 
är det dags för väggarna. Precis som ett hus blir en trädgård lite dragig 
om man struntar i att ha väggar. I Europa har det alltid varit viktigt att 
avgränsa sin trädgård och sina odlingar. Från början var det av praktiska 
skäl, man höll oönskade djur borta från sina odlingar med staket, murar 
och häckar. Man markerar också gränser med t ex staket, då ser man var 
trädgården slutar. I USA har man i villaförorterna helt tagit bort alla 
avgränsningar på framsidan av husen, gräsmattorna går i varandra, man 
ser det som ett tecken på demokrati att inte ha staket.  
 
Väggar i trädgåren är också bra som insynsskydd, vindstoppare som ger 
ett bättre microklimat och framför allt ger väggar i trädgården en 
rumskaraktär. Hur får man då till dessa väggar? Jo, det uppenbara är som 
jag nämt; staket, murar och häckar. Andra väggar är spaljér som också 
kan bli tak. Jordvallar är oclså väggar, stabila sådana. Att skapa en 
jordvall är lite överdrivet på Vinön, vi har ju inga problem med buller från 
vägar. Jordvallar är också svåra att göra något vettigt med, svåra att 
klippa gräs på, jorden ramlar ner, krångliga helt enkelt.  
Man kan också låta en vacker vy vara en vägg i en trädgård, om man har 
det så bra att man har sjöutsikt så är det en av väggarna. Det kan låta 
konstigt att någonting utanför trädgården blir en vägg men utsikten blir 
en fond. 

Man kan även dela upp 
trädgården i olika rum med 
hjälp av väggar. Det kan 
verka dumt att dela upp 
ganska små utrymmen i 
delar men man får flera 
mindre mysiga trädgårar i 
en. Bersåer som är ett 
ganska gammalt fenomen 
är ju en rumsindelning. De 
flesta av oss har ju suttit i 
en berså och känt hur skönt 
det är att ha en grön vägg 
bakom ryggen, när man 
fikar eller bara sitter och 

pratar. På bilden ser vi en spaljé med vitt blåregn, som tyvärr inte växer 
så bra i vårt klimat. Bilden är tagen av min kollega i Gävle Marianne 
Bildtgård-Bohlin. 
 
Spaljen på bilden visar också att det finns en vits med väggen går att se 
igenom, det skapar en nyfikenhet om vad som finns på andra sidan. 
Lycka till med tak, väggar och golv och stressa inte det tar många år för 
att få till en trädgård som man trivs i! 
   Hälsningar från Rosie på Vinön 



 
v. 5 

1 onsdag 19.00 Tjejträff i Vinöns skola – För program Se anslag i skolan! 

2 torsdag   Sophämtning                                                                           Beställ bröd! 

3 fredag  

4 lördag   

5 söndag 16 – 17 Biblioteket öppet  
19.00 Gympa i skolan  

6 måndag 
  

 Hämtning av farligt avfall denna vecka  

7 tisdag 

v. 6 
 

17.45 
 

Simresa till Vingåker, samling vid färjan 
18.30 Brandövning 

8 onsdag 19.00 Tjejträff i Vinöns skola 

9 torsdag                                                                       Beställ bröd!

10 fredag   

11 lördag 14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr”  

12 söndag 

 

15.00 
16 – 17 

 

Gideoniterna spelar och sjunger i Missionshuset 
Biblioteket öppet 

19.00 Gympa i skolan  

13 måndag   

14 tisdag  Simresa till Vingåker                                                          Alla hjärtans dag 

15 onsdag 

v. 7 

 

14.15 
 

Svenska Kyrkan har Öppet Hus i skolan  
19.00 Tjejträff i Vinöns skola 

16 torsdag  
 

Sophämtning                                                                           Beställ bröd! 

17 fredag   

18 lördag 14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr”  

söndag 
 

16 – 17 
19.00 

 

Biblioteket öppet 19 
Gympa i skolan 

20 måndag 19.00 Styrelsemöte Vinöns Kultur- och hembygdsförening 
v. 8 

21 tisdag  Simresa till Vingåker  

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr  i skolan   TIDSBESTÄLLNING  
22 onsdag 

Tjejträff i Vinöns skola                                 19.00 

23 torsdag  Beställ bröd!

24 fredag  

25 
 Lämna in bidrag till nästa Ö-blad! 

lördag 15.00 Möte om Missionshuset 

v. 9 

26 söndag 

 

10.30 
 
 

16 -17 
19.00 

 

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt 
Svenska kyrkan, kyrkkaffe 
 

Biblioteket öppet  
Gympa i skolan  

27 måndag   

28 tisdag  Fettisdagen

1 onsdag  Fotvård – Inga-Lill Sevefjord i skolan  TIDSBESTÄLLNING              Askonsdagen 

2 torsdag   

 

februari  2006

 

Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen, 
så det kommer med i kalendariet. 


