Några ord från redaktionen……
Först får vi önska alla er läsare en god
fortsättning på det nya året. Med tanke på
hur det ser ut ute i det fria kan man inte
tro att det är januari. Fåglarna kvittrar,
knopparna på syrenbuskarna är stora och
i somliga trädgårdar blommar penséerna.
De senaste dagarna har vi dessutom fått
se solen lysa på dagarna och haft ett fint
månsken som lyst upp de mörka nätterna.
Ändå längtar somliga av oss efter vintern
och snön. Bilden på framsidan tog Eva
Widlund den 3 januari och nog ser Sofia
och Linnéa ut som om de saknar snön.
Ytterligare ett år har gått med många
nummer av Ö-bladet fulla med information
för oss alla på ön och andra intresserade. Vi vill ytterligare en gång tacka
för alla annonser och övriga bidrag som kommer till oss. Vi hoppas att ni
som vanligt bidrar med idéer och skrivna artiklar så vi kan fortsätta ge ut
Ö-bladet varje månad. Ibland blir vi lite sena med utgivningen men det
beror ju till stor del på att alla i redaktionen jobbar med Ö-bladet på
fritiden och vissa månader är tiden alltför knapp. Hoppas ni har
överseende med detta. Det vore förresten bra om vi kan få ytterligare
några frivilliga till redaktionen. Hör gärna av er!
Så här i början av det nya året vill vi också passa på att hälsa Kimmo
Häkkinen, vår nya vinöbo, välkommen till ön. Kimmo har köpt Olle
Nilssons gård och som många redan har märkt har han börjat hamra och
spika på huset. Vi hoppas att han snart får huset fullt bekvämt och
beboeligt. Lycka till, Kimmo!
Bilderna i denna månads Ö-blad är tagna av Eva Widlund och
Simon Larsson.

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 2007 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj
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Möte med Södra Byns byalag
lördag 6 januari klockan 17.00
i Vinöns skola

Party-lite
Välkommen på ljusparty hos maud larsson
Den 20 januari kl 18.00
Hör av er senast den 15 jan
Maud 44 80 66

Ny ”Välkommen till Vinön”-skylt
Den trevliga skylten som välkomnar oss till Vinön börjar bli lite
sliten och det har därför kommit förslag om att det ska göras
en ny. Därför vill vi nu få in förslag på hur den nya skylten ska
se ut! Förslagen kan lämnas i skolans brevlåda och det är bra
om de finns inne senast den 30 januari.
Det vinnande förslaget kommer att presenteras i ett
kommande Ö-blad.
Förslaget om att det ska göras en ny skylt kommer från den lilla grupp av
vinöföretagare som har träffats i ett löst nätverk under några år när olika
gemensamma marknadsföringsinsatser ska göras (nya vinökort ska
tryckas och liknande). Vi har haft hjälp av ALMI-företagspartner under
några år genom Julie Gjersöe, men nu har hon slutat och vi får klara oss
själva. Vi kommer ha ett möte i februari och till det kommer en inbjudan i
nästa Ö-blad. Vi vill gärna att de företagare som är intresserade är med i
den lilla gruppen så vi är fler som jobbar vidare med
marknadsföringsarbetet av Vinön.
/Företagargruppen genom Rosie!

Trädbeskärning ???
För information och bokning ring 0739-40 00 61
Catrine Neiler

Månadens boktips
Arabesk av Barbara Nadel
Underrubrik ”Ett fall för kommissarie Çetin Ikmen”
Den sentimentala och klagande folkmusiken får den kultiverade
kommissarie Suleyman att rysa. När den okända unga frun till den firade
arabeskstjärnan Erol Urfa mördas inser Suleyman att hans undersökning
kommer att ske på främmande mark.
Çetin Ikmen, Suleymans mentor och legendarisk kommissarie vid
Istanbulpolisens mordrotel, dras in i utredningen som tycks ha kopplingar
till gamla traditioner och hans eget förflutna.
I Arabesk stiger vi ner till Karaköys slum, där den uråldriga
badhusinnehaverskan Madame Kleopatra ligger döende, ruvandes på
gamla hemligheter. Men även Erol Urfas åldrade flickvän, den magnifika
och vulgära divan Tansu hanim, ”hela Turkiets lilla älskling”, har något att
dölja och drar in alla i sin omgivning i sin manipulativa trollkrets.
OBS! I slutet av boken finns person- och ordförteckningar,
platsbeskrivningar samt namnöversättningar. Du får också en lista med
uttalsregler för det turkiska alfabetet. Börja läs boken här.

Tjejträffarna startar igen i januari
Vi börjar den 10 januari klockan 19.00 med julgransplundring. Vårens
program för tjejträffarna bestäms under kvällen.

Alla tjejer hälsas hjärtligt välkomna!

Studiecirkeln ”Vinön förr”
börjar igen lördag 20 jan kl. 14.30.
Alla gamla och nya deltagare hälsas hjärtligt välkomna!

Drömmen om sommaren
Det var en gråkall vinterdag i Örebro för länge sedan och min kusin Bosse och
jag var på väg till söndagsmatinén på biografen Roxy i Centralpalatset. Mamma
hade fyllt påsar med torrt bröd för vi ville först gå ner till Svartån och mata
änder och svanar. Ån, som nu var överfrusen, har sin upprinnelse i Kilsbergen och
mynnar tio mil senare i Hjälmaren. Där den letar sig förbi Örebro slotts holme
bildar den väster om slottet en inbuktning. Den hade i folkmun fått namnet
”Stekfatet” eftersom man här låtit anlägga en liten park med bänkar och
sandstrand, under den varma årstiden en skyddad oas och solfångare för
Örebroarna. Så här års erbjöd Stekfatet en öppen vak för fågellivet och ett
livligt ställe att besöka. Kväkande änder och vaggande svanar tog tacksamt emot
vår gåva av limpskalkar och kexbräck. Vem minns inte Örebro Kexfabrik:
kilopåsar med bräck från butiken. Stadens invånare och därefter fåglarna levde
gott på Mariekex och vaniljrån.
Tankarna flög till sommaren och sjön.
- Kommer du ihåg, Bosse, svanvingarnas svirrande när sträcket drog fram
ovanför oss där vi satt i snipan? Det var när bensinen tagit slut och vi fick ro
hem till Vinön från Tockenön?
- Svansträcket, ja det var i höjd med Tjugholmen, nickade Bosse. Han hade varit
kapten på utflykten med mig, lillasyster och vår tax Lufsen den där gången när vi
varit på egen hand. Det började med en solig dag och vi hade packat snipan och
styrt österut. På Tockenön gick vi i land och slog läger. Vår middag, lagad över
öppen eld, bestod av korv, ägg och pinnbröd. Så här
skulle det alltid vara, ett fritt liv ute i naturen!
Förnöjt rullade vi ut sovsäckarna och somnade under
stjärnhimlen. Jag vaknade sent nästa morgon av att
mitt täcke blivit så tungt. Var var jag? Drömde jag?
Jag låg visst i ett våt-varmt omslag! Kikade ut ur min
dyngblöta vaddpåse mot en mur av regn. Det hade
börjat blåsa också. Kvällens härliga eld hade blivit grå
gegga. Frukost var inte att tänka på. Taxen gnällde.
Vi tre packade snabbt – allt hade blivit så otympligt i snipan och Bosse startade Götamotorn med ett
bestämt ryck. Stäven styrdes västerut. Vinden låg på
från norr och sjön blev allt mer krabb. Nog gungade
det, men snipan slingrade sig fram. Då slocknade
motorn! Bensinen hade tagit slut och ingen hade tänkt
på att ta med en reservdunk. Det var bara till att ro
med vårt enda årpar. Vi turades om, rodde med varsin
åra. De vispade och skvätte i den kraftiga sjön och båten tycktes stå och

stampa. Men så äntligen, vi kunde runda sista udden, nådde land. Med blytunga
armar drog vi upp snipan på norra badstranden och skyndade hem.
- Middagen sen, hur kunde vi? Jag jämrade mig vid minnet. Väl i stugan satte vi
kastrullen på gasolköket, kokade vatten och lade i spaghettin vi hittat i
skafferiet. Men när vi sedan skulle hälla av kokvattnet över slaskspannen – då
hände det ofattbara, det oåterkalleliga: all spaghetti gled med ner i spannen.
Med gapande munnar stod vi i ring och tittade ner på vår middag där den lagt sig
tillrätta bland äggskal och vissna blomblad…
- Käkade vi inte hårda mackor i stället? Nåja, vi överlevde, sammanfattade
Bosse. Han såg fram emot dagens äventyr, en film med Tarzan, Jane och Boy i
djungeln. Första bioföreställningen började kl 13.15. Det var dags att slänga den
sista brödbiten till ”vaddlarna” (Bosses uttryck) i vaken och springa uppför
stentrapporna, förbi Slottet, över Kanslibron till Roxy.
Efter filmen hade alla bråttom ut och man fick sig en knuff eller två.
Stämningen från biosalongen räckte långt ut på Olaigatan; killar hov upp
djungelvrål och försökte klättra på stuprännorna, flickor balanserade på
cykelställen intill Centralparken.
Men så här, långt efteråt, tänker jag på hur vi upplevde Vinöns djungel, den
vattenväxande. Det känns som en dröm. Jag tänker på de stora och täta
vassruggarna som rasslande vaggade makligt med vågrörelserna. Flera
sommargästfamiljer hade kanoter, smala långa farkoster som ljudlöst tog sig
fram över Hjälmarens grunda strandvatten, genom smala passager – och längs
vassarna. Det var särskilt ”djungeln” framför Holmgrens sjöbod vid norra
badviken som jag hade ögonen på. Man satt i kanoten, tog sats, paddlade hårt
och lade så paddeln längs med däcket för att som ett spjut skjuta sig rätt in
genom vassväggen och försvinna från betraktarna ute i viken. Där inne befann
man sig i en annan värld, i ett halvdunkel där solljuset silade gulgrönt genom
stänglar, blad och frövippor. Ibland hördes plasket när kanoten stört en gädda.
Med en förtrytsam snärt av stjärten över att ha blivit väckt ur sin slummer
simmade hon bort från oss. En skäggdopping kunde leta sig fram bland
stammarna i vattenytan. Också andra fåglar sökte vassens skydd. Jag har sett
den lilla rörsångarens bo, flätad som en korg mellan flera starka rön. Hur
ängsligt hon pep. Men vi ville ju inte störa. I en oväntad öppning låg den vita
svanen på sitt rede. Gråspräckliga halvvuxna ungar stack nyfiket fram huvudet
under mammas skyddande vinge.
Tysta lät vi säven, med vågornas hjälp, långsamt vagga och fösa våra kanoter
tillbaka, ut på öppet vatten, bort från djungelns rike.
Text: Gunilla Blomé
Akvarell: Rachel Goff

God fortsättning
på det nya året!
Jag fortsätter att baka på
beställning till fredagar, tillägg i
sortimentet är semlor som finns att
beställa f o m fredagen 19 januari.
Tel 44 81 60 eller
070 - 239 02 11
Sten

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö
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
Veronika

___________________________

tel 019-448057,
073-9280405
070-743 82 45

__________________________________

Elisabeth Behr,
zon- och
massageterapeut,

Simresorna till Vingåker
startar tisdagen 9 januari.

kommer till Vinön

Samling vid färjan klockan

torsdagen 25 januari

17.40 för samåkning.

Boka tid på
tel. 070-399 58 08, teltid 08-09

Även herrar är välkomna.
Tjejgruppen

VINÖNS JULMARKNAD
Tredje advent, söndag 17 december, var det julmarknad i Vinöns skola. Det var åttonde året i
rad som marknaden arrangerades och det blev
ett välbesökt evenemang, både vad det gäller
försäljare och besökare.
På försäljningssidan inne i skolhuset fanns bagare
Sten med fru Marianne, Lena Magnusson med
dotter Ingrid, Veronika Persson, Yvonne Karlsson,
Naemi och Eva-Marie Olsson, Eva Svensson,
Jenny och Cecilia Vinestrand, Christina Johnsson
och Vinöns Kultur- och hembygdsförening. Ute på
gården stod Mona Blixt med sina varor.
Det var full rulle på handlandet, bröd och
marsipangrisar, kryddor och gurka, marmelader
och godis, dukar och andra textilier, julkort och
blommor mm.
Årets marknad fick många besökare, ca 100
personer kom för att göra julinköp.
När man hade handlat färdigt kunde man även
dricka kaffe och glögg medan man pratade med
vänner och bekanta.

Både lax och kycklingfilé är mycket prisvärda råvaror. Här kommer några recept till
dig som inte har lust att ägna så mycket tid
vid spisen men ändå vill äta gott.

Smaklig måltid

önskar Christina

LAX PROVENCE
4 port
Ugn 225°
4 laxfiléer
1 tsk salt, 1 krm peppar
Grönsaksröra
3 små paprikor, olika färger
1 squash, ca 300 g
1 purjolök
1-2 vitlöksklyftor
3 msk olivolja
½ tsk salt
½ dl vitt vin eller vatten + 1 msk pressad
citron
1 tsk rosmarin
1 tsk timjan
Gör så här
Skär alla grönsakerna i cm stora bitar. Lägg
på ett ugnsfast fat. Ringla över oljan. Strö
över kryddorna. Tillsätt vin och rör om. Stek
mitt i ugnen 12-15 min. Lägg laxfiléerna
ovanpå. Salta och peppra. Stek ytterligare
ca 15 min. Servera med pesto, köpt eller
hemmagjord.
UGNSKOKT LAXFILÉ
2 port
Ugn 225°
2 portionsbitar laxfilé, ca 300 g
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
ca 500 g wokgrönsaker
1 tsk olja
Sås
1 dl minifraiche
2 tsk sweet chilisås
färsk koriander eller persilja
Gör så här
Salta och peppra laxbitarna. Lägg dem i en
ugnssäker form. Täck med aluminiumfolie.
Koka laxen i ugnen ca 20 min.
Fräs grönsakerna i oljan i en stekpanna på
ganska stark värme. Smaksätt med salt och
peppar.
Sås Blanda minifraichen med sweet chilisås.
Blanda i hackad koriander eller persilja.
Smaka ev av med salt. Serveras med kokt ris

THAIKYCKLING
2 port
2 kycklingfiléer
1 bit purjolök
2 tsk olja
2 tsk röd currypasta eller 1 tsk curry
1 ½ dl mager kokosmjölk
½ tsk salt
100 g sockerärter
100 g vattenkastanjer
½ röd paprika
ev kokosflingor
Gör så här
Strimla kyckling och purjo. Fräs i olja i en
stekpanna. Blanda i currypasta eller curry.
Sänk värmen och späd med kokosmjölk. Salta
och
låt
koka
ca
5
min.
Skiva
vattenkastanjerna, strimla sockerärter och
paprika och hetta upp. Strö ev över kokos.
Serveras med kokt pasta.
KRÄMIG CURRYKYCKLING
2 port
250 g kycklingfilé
2 tsk flytande matfett
1 tsk curry
100 g champinjoner
1 dl vatten + 1 tsk kycklingfond
1 dl minifraiche
ev färsk salvia
Gör så här
Strimla kycklingfiléerna och fräs dem i
matfett. Tillsätt curryn. Skölj och skiva
champinjonerna och låt dem fräsa med. Späd
med vatten och fond och låt koka upp.
Blanda i minifraiche och salvia. Låt allt koka
på svag värme ca 5 min. Smaksätt med salt
och peppar. Serveras med pasta och tomater
OST- & BASILIKAFYLLD KYCKLING
2 port
Ugn 200°
2 kycklinglårfiléer, ca 250 g
salt, svartpeppar
2 msk finriven parmesanost
2 msk hackad basilika
Gör så här Vik ut kycklingfiléerna. Salta och
peppra och lägg på ost och basilika. Rulla
ihop och lägg dem i en liten ugnssäker form.
Stek kycklingen i ugnen 25-30 min. Blanda
kokt ris med strimlade soltorkade tomater
och skivade oliver. Garnera ev med kapris.
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Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet.

