Några ord från redaktionen……

Februari månad inleddes med milt
väder, är det växthuseffekten som slagit
igenom så snabbt? Vi väntar fortfarande
på snö och fina isar men som det ser ut
just nu är väl isen inte riktigt pålitlig.
Trots den dåliga vintern går vi i alla fall
mot ljusare tider.
Under den här tiden är vi flitiga motionärer på söndagar och
tisdagar men vi vill gärna att fler kommer med bland oss som vill
röra på oss och ha lite trevligt. Välkomna!
Vindkraft ligger i tiden. Det har varit på tal många gånger med
vindkraftverk på Vinön och nu är det kanske dags att förverkliga
alla års tankar och idéer. Alla som är intresserade hör av er till
Ulf Johnsson som har samlat mycket av dagens aktuella
vindkraftsinformation.
Kika på bilden som är tagen på trappan vid skolhuset. Ser det
trevligt ut? Så många elever skulle vi gärna vilja ha i vår skola. Det
är roligt att en sådan här kurs har placerats på Vinön och vi
hoppas det blir fler tillfällen.
Fotografierna är som vanligt tagna av vår flitiga fotograf
Eva Widlund.

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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Vi trivs bäst i öppna landskap…
Välkommen på informationskväll om ekologiskt jordbruk och
jordbruk i allmänhet den 15 februari kl 18 i skolan.
Medverkar gör Anita Norén från Länsstyrelsen som har odling
som specialitet och Anna Berggren som berättar om sitt och
makens jordbruk utanför Nora. De har köttdjur, höns, får och
potatis och annat.
Varmt välkomna!
Vinöns kultur- och hembygdsförening

Nu drar vi igång lite träning igen!
Jag tänkte att vi den här terminen kunde köra ett lite annorlunda
upplägg. Vi börjar med en halvtimmes pilatesövningar- stärkande
framför allt för mage och rygg, Och man får en härlig varm och
mjuk känsla i hela kroppen. Man blir inte svettig, och behöver inte
vara ombytt annat än i lite bekväma kläder. Något liggunderlag och
en handduk eller liten kudde behövs. Därefter bygger vi på med lite
mer kondition och styrka för de som vill. Då är det bra med
träningskläder.
Söndagar, klockan 19 i skolan. Vi ses!
/Åsa

Just nu…
vårblommor
bl a primula, krokus
potatis, purjolök mm
Välkomna!
Mona Blixt
019-44 80 50
070-370 59 50

Tack till Vinöns Kultur- och hembygdsförening
för blomman jag fick.
Margareta Fahlander

TACK
Ni gôrgoa vänner som ringde och gjorde hembesök när jag
inte mådde så bra. Ni har varit guld värda!
Maggan

Det händer i projektet …

Vinön skola har åter blivit ”skola”
Men nu handlar det om stora
skolbarn. I lördags var det
kursupptakt för ett 30-tal
pedagoger från hela Mellansverige.
Gemensamt intresse
En solig fin vinterdag samlades de
vid Vinöns skola, personal som
jobbar med barn och ungdomar
i alla åldrar, från de riktigt små
barnen i förskolan till gymnasielärare. Alla hade de kommit med
ett gemensamt intresse, nämligen
att förlägga mycket av sin verksamhet utomhus och ta vara på
verkligheten som ett suveränt läromedel.

Kurs i Utomhuspedagogik
I höstas gick inbjudan ut om en 5p-kurs i Utomhuspedagogik, där vi kommer att följa
årstiderna på ön. Kursdeltagarna kommer att tillbringa en helg per årstid på ön och till
avslutningshelgen i december hoppas vi kunna bjuda in allmänheten till en utställning
som visar vad vi har jobbat med under året. Kursen ingår i ett fortsättningsprojekt, del
två kan man säga av projektet ”Temavandringar” som vi har berättat om tidigare i
Ö-bladet. Det nya projektet heter ”Temavandringar på Vinön - ringar på vattnet” och
består dels av arbetet med barngrupper som tidigare, men även denna fortbildningskurs
i samarbete med Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet.

Stort intresse
När anmälningstiden för kursen gick ut i mitten av
december var det 70 sökande, långt över vår förväntan.
Det fanns ju ingen möjlighet att ta emot så många.
Men så småningom blev det ett 30-tal personer som
blev antagna till årets kurs. Och i lördags var det alltså
”Upprop”. Första dagen på ön handlade mycket om
att lära känna varandra i gruppen. För många av kursdeltagarna var det dessutom första gången de besökte
Vinön, så det blev även en promenad över ön. Annars är
skolan basen för kursen, även om vi mest kommer att
vara utomhus förstås.
Om en månad samlas kursdeltagarna åter för Tema VINTER.
Vi hoppas att vi kommer att ha riktig vinter då, men det vet
man ju aldrig. Vi får kanske ha ”barmarksvinter” som tema.
Hälsningar Eva Widlund

God deg!
Jag bakar som vanligt på beställning till fredagar,
högaktuellt just nu är förstås

Sten

semlor.

tel 44 81 60 eller 070 - 239 02 11

Elisabeth Behr, zon och massageterapeut,
kommer till Vinön onsdagen 28 februari
Boka tid på
tel 070 - 399 58 08
tel.tid 8.00 - 9.00

KONFERENSER i nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för ca 25 pers, för omkring 35 personer även fika och mat
på möten och privata tillställningar, t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar.
Bokning och förfrågningar:
Yvonne

tel 019-448057, 073-9280405,

Veronika

070-743 82 45

Fotvård
Inga-Lill Sevefjord, medicinsk fotterapeut , kommer till Vinöns
skola torsdag 15 februari.
Tidsbeställning: tel 019-13 66 04
eller mobil
070-557 48 03

Mormor Blenda kommer på besök.
Först anlände en gungstol i björk som mamma beställt. Veckan därpå kom
mormor Blenda på efterlängtat besök till stugan på Vinön som
mellandottern Ebba med familj förvärvat sommaren innan. Mormor hade
tagit tåget från sitt hem i Nässjö och pappa mötte henne på Örebro
Central för att köra henne i Forden till Hampetorp och med färjan över till
Vinön. Året var 1946 och jag hade gått ut första klass.
Det var mitt i sommaren och vi ungar gick i soldräkter när vi inte badade i
norra viken. Mormor tyckte visst inte att det var varmt; under sin vita
schal hade hon en mörkgrå klänning med små vita blommor och som nästan
nådde ner till marken. Så hade hon tjocka bruna strumpor och svarta
snörskor. På det korta håret satt en vidbrättad svart stråhatt för att
skydda mot solljuset. Mormor var mycket gammal tyckte vi, 68 år, såg
dåligt och gick med käpp. Hon rökte cigarillen Matanzas. Kristiden hade
inte upphört efter kriget ute i Europa och här hemma hade vi fortfarande
ransoneringskort. Mormors cigariller måste rökas till sista blosset; det
klarade hon genom att hålla i en tändsticka som stacks tvärs genom fimpen.
Jag minns ännu hur hon luktade när jag kröp upp i hennes knä; cigarr och
medicin. Mamma förklarade att mormor hade ”socker”.
Mormor satt gärna i ett vindskyddat hörn utomhus och drack kaffe. Hon
njöt nog av att umgås med barn och barnbarn. Förutom vår familj hade
hennes yngsta dotter Salla, nybliven änka, kommit ut till ön tillsammans
med sin son, min kusin Bosse.
Bosse var nio, vattenkammad och hade runda glasögon med svarta bågar.
Han läste hela tiden. Bosse hade varit på barnbiblioteket i Örebro och
lånat en trave böcker, däribland Pippi Långstump som just kommit ut.
Bosse tog med mig till biblioteket med ingång från baksidan av
Konserthuset och hjälpte mig få mitt första lånekort. Jag var sju, så

stolt, och kom ut med en bok som hette Pelle Svanslös. Inne på
vuxenavdelningen jobbade Bosses mamma.
Pippi Långstrump hade mormor hört talas om på radion och nu ville hon
höra. Så Bosse läste högt för mig och mormor. Vi lyssnade inne i
storstugan och mormor i gungstolen satte riktig fart på medarna och
skrattade så den stora magen hoppade. Jag tror det var kapitlet där Pippi
går på cirkus och vill komma in för halva priset om hon tittar med bara ett
öga…
En dag var vi bjudna till tant Olga i huset norr om vårt. Olga var gift med
John Hagius och gammal som vår mormor. Blenda och Olga satt sedan
timmavis på balkongen och pratade. I Hagius hus bodde den sommaren
också min kusin Birgitta, dotter till Elsie i Olgas tidigare gifte. Elsie var
min farbror Sams fru.
I ett skåp fanns ett slitet brädspel. Man slog tärningen och flyttade sin
pjäs steg för steg genom ett sagolandskap. Men vi, mina kusiner och jag,
tyckte spelet var gammalt och otäckt; där var bilder på änglar och djävlar
och hade man otur med tärningen kunde man hamna på ett ställe med
gravkulle och kors. Då var man död och fick lämna spelet. Vi ville hellre gå
och bada!
När vi skulle till stranden bar pappa en fällstol åt mormor. Efter honom
gick Blenda som berättade ett roligt minne för mamma, kanske från
barndomen på gården i Västergötland. Blenda och maken Amandus hade
sett sju barn växa upp på Intorp, fyra pojkar och tre flickor. Ebba log,
mindes och drog skrindan fullastad med badrockar till sina egna ungar,
kaffetermosar, saftflaskor och kexburkar.
Nu fick hon en bekymrad rynka i pannan: fiskarnas garn var upphängda på
tork över den vidsträckta sandplanen vid stranden. De såg ut som jättelika
hängmattor av nät och vi hade krupit under och sprang kors och tvärs så
att det blev som sjögång.
Jag hade sett hur fiskarna själva knöt sina nät; när jag hälsade på Lasse
Ring, sommarbarn hos Edvard och Svea, brukade Edvard arbeta i köket vid
en sorts pall med klyka på en stång. Med en mall för storleken knöt han
öglor av bomullsgarn i varv på varv medan nätet växte. Näten färgades blå
innan man sedan i övre kanten fäste korkskivor som flöten. Sänkena var
runda stenar insydda i näverfickor. Han visade oss allt och förklarade hur
det fungerade. Det var en syn när näten vittjats och i vågräta våder
spändes mellan störar.
Bara ungarna nu inte rev hål i näten med sitt spring!
Vårt sällskap slog läger invid Samuel Larssons sjöbod med vasstaket. Hans
båtplats var tom så när som på bockarna och rullarna i sanden. Samuel själv
var nog ute och fiskade eller hans bröder Albin och Rikard som bodde kvar
och arbetade på familjegården.

Här gillade mormor att sitta och titta ut över viken med ryggen mot den
faluröda väggen. Åt vänster såg hon strandens böjda linje, först
sommargästfamiljerna på sina filtar, sedan Samuels-Annas kor som kom
ner från beteshagen för att dricka. Åt höger kunde det vara tiotalet
snipor uppdragna på stranden framför sina bodar. De flesta sjöbodarna var
grå med vasstak, Edvards hade spåntak. Där kom en snipa in på motor från
sjön. Skepparen i aktern, två unga besättningsmän på toften, nät och
fångst på durken. Pojkarna var Arne och Gösta. I kepsarna hade de, som
alla fiskare, en bit bomullsgarn lindat i åttor på en instucken nål. Det var
nätlagningsgrejer. Att hålla efter näten var för dem ett evigt göra.
Mormor i sin fällstol tänkte kanske på en annan båt, fartyget som fört
henne och maken till Amerika sommaren 1931 för att hälsa på de fyra
barnen som emigrerat. Ett av dem, äldste sonen Aron, hade i alla fall sedan
dess återvänt till Sverige.
Blendas make gick bort 1934 och nu bodde hon i en lägenhet i sonen
Gustavs hus i Nässjö. Han drev den trikåfabrik som mormor varit med om
att starta tillsammans med morfar. Gustav brukade stanna till hos Blenda
på eftermiddagarna för att diskutera affärer och lyssna på goda råd. Själv
bodde han med familjen i våningen högst upp. Här satt hon nu med två
döttrar, fyra barnbarn och en måg vid stranden på Vinön och njöt av
sommardagen.
Det brummade i luften; en flygmaskin med pontoner närmade sig, landade
på viken och styrde långsamt in mot strandkanten. Jovisst, dom hade haft
affischer på byn om uppstigningar för allmänheten: ”Se Vinön från ovan”.
Många ville passa på tillfället, biljetterna var inte dyra. Pappa gick fram
till mormor med det där pillemariska leendet som jag sett förr, ena
mungipan uppdragen: ”Skall inte svärmor gå upp en tur”? Blenda ruskade på
huvudet och svarade förtrytsamt på småländska: ”Nej tack. Om Vår Herre
ville att vi skulle flyga hade han givit oss vingar!”
Men pappa själv ville pröva på och jag hoppade av iver att få följa med
upp i luften. Vi klev upp på pontonen och in i kabinen med de andra. Planets
motor dånade, rusade, och vi svängde ut över viken, ökade farten och så
släppte kontakten med vattnet. Uppåt, högre och högre. Där flög vi och
kunde se små människomyror på stranden, vårt vita hus med tegeltaket,
bygatan, domarringen, kvarnen, färjeläget. Planet svängde över Fåran,
tillbaka norrut förbi ångbåtsbryggan, strök över Espholmen, gjorde en
utstickare mot Grundholmarna, flög över båtarna som låg och pimplade på
Åsen, vände åter och gick ner i badviken. Omtumlad och andlös steg jag ur
planet. Tänk vad jag hade upplevt. Åh, mormor!
Men mormor bara log lite och skakade på huvudet.
Text: Gunilla Blomé
Teckning: Rachel Goff

Nu när vintern har kommit smakar det alltid gott med en värmande soppa.

Smaklig måltid!

FISK- OCH SAFFRANSSOPPA
4 port
3 - 4 strimlade morötter
50 g strimlad rotselleri
1 hackad gul lök
(ev 1 – 2 hackade
vitlöksklyftor)
1 strimlad purjolök
1 pkt saffran
2 msk olivolja eller margarin
1 l vatten + 2 fiskbuljongtärningar
300 – 400 g fiskfilé, gös eller lax eller båda
2 dl mellanmjölk eller mager grädde
2 msk vetemjöl
200-500 g räkor, (2 dl musslor med spad)
2 – 3 hackade tomater
1 msk vinäger, salt, peppar
2 msk finhackad persilja
Gör så här
Fräs grönsaker och saffran i margarin ett
par min. Häll i vatten och buljongtärningarna.
Koka grönsakerna under lock knappt 10 min.
Lägg i fisken och sjud soppan ytterligare 5 10 min. Vispa samman mjölk el grädde och
mjöl och red av soppan. Sjud soppan ett par
min. Tillsätt räkor (samt ev musslor med
spad). Smaka av soppan med vinäger, salt och
vitpeppar. Strö över persilja. Servera med
ett gott knaprigt bröd.
UNGERSK KÖTTFÄRSSOPPA
4 port
1 purjolök, 1 röd lök, 2 potatisar,
300 g köttfärs, 1 msk olja
2-3 msk tomatpuré, 1 tsk paprikapulver
svartpeppar
1 l vatten, 2 tärningar köttbuljong, salt
Gör så här
Skölj, ansa och strimla purjolöken. Kärna ur
och strimla paprikan. Skala och råriv
potatisarna på rivjärnets grövsta sida. Bryn
färsen i oljan och smula den med hjälp av en
gaffel. Tillsätt lök, paprika och potatis. Låt
alltsammans fräsa några minuter. Smaksätt
med tomatpuré, paprikapulver och peppar.
Häll på buljong och låt soppan koka under
lock ca 15 min. Smaksätt med salt. Servera
med ett gott bröd.

önskar Christina
MOROTSSOPPA

4 port
1 gul lök
5-6 morötter, ca 500 g
2 medelstora potatisar
1 msk smör, margarin eller olja
1 l vatten
2 grönsaks- eller hönsbuljongtärningar
1 liten apelsin
½ tsk salt, gärna örtsalt, svartpeppar
1 tsk timjan, (1dl grädde eller mjölk)
Gör så här
Skala och hacka löken. Skala morötter och
potatis och skär dem i skivor. Fräs löken
nästan mjuk i fettet. Lägg i morötter och
potatis och fräs ytterligare en stund.
Tillsätt vatten och buljongtärning. Koka
under svag värme tills morötterna är mjuka.
Skala och dela apelsinen i mindre bitar. Mixa
soppan tillsammans med apelsinen. Värm upp
och smaka av med salt, peppar och timjan
samt ev grädde eller mjölk. Servera gärna
med krutonger i soppan.
LINSSOPPA
4 port
2 dl röda eller gröna linser
2 gula lökar
1 msk olja
1 l vatten + 2 buljongtärningar
1 msk paprikapulver
1 tsk salt
1 lagerblad
1-3 vitlöksklyftor
1 burk tomater (ca 400 g) eller motsvarande
mängd färska
½ tsk socker, ½ tsk vinäger
(½ - 1 tsk stött timjan)
Gör så här
Skölj linserna väl. Skala och finhacka löken.
Fräs den i oljan i en gryta. Tillsätt vatten,
buljongtärningar, linser, paprikapulver, salt,
lagerblad, pressad vitlök och tomater med
spad. Koka under lock på svag värme tills
linserna är mjuka (30-40 min för gröna och
8-10 min för röda linser).Smaka av den
färdiga soppan med socker och vinäger och
ev mer salt. Späd med lite vatten om soppan
verkar tjock.
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VINDKRAFT PÅ VINÖN!
UTOPI ELLER REALISM?
Med stigande kostnader för el har intresset för vindkraft ökat runt om i landet. I dag är
vindkraften ett ekonomiskt och miljömässigt starkt alternativ för den som vill påverka sin
elkostnad och samtidigt påverka miljön.
Nya vindkarteringar visar att vindförhållandena runt Vinön är bättre än vad tidigare beräkningar
visat.
Under de senaste månaderna har jag samlat på vindstatistik och annat material som visar att det
är möjligt att producera vindkraft både ekonomiskt och miljövänligt på Vinön.
Det är nu dags att gå vidare med att undersöka intresset och möjligheterna att utnyttja
vindenergin på Vinön.
Om intresset är positivt och allt praktiskt fungerar bildar vi en vindkraftsförening som går vidare
med planeringen.

Hör av Er med synpunkter om
vindkraftens möjligheter på Vinön!
Ulf Johnsson
Vinön
019 44 80 11

vinokraft@broadway.se

Månadens boktips
Rena himmelriket - Dokumentärroman av Staffan Ekegren
Kvarntorpshögen är, dryga 40 år efter att Svenska Skifferolje AB avvecklade
verksamheten, nästan det enda som finns kvar av en tidigare mycket omfattande,
och omdiskuterad, men dåligt dokumenterad verksamhet.
I den här boken, som enbart består av utdrag ur en mängd intervjuer, berättar människorna som
levde och arbetade i Kvarntorp under åren 1940-1965. Inte bara om själva arbetet utom även om
hur ett helt samhälle byggdes upp runt oljeskifferbrytningen. Problemen med lukten och
svavelnedfallet beskrivs naturligtvis ingående, men även hur bolaget försökte kompensera de
drabbade samtidigt som man hela tiden hade stora lönsamhetsproblem. Dessutom får man en bra
bild av samhällsutvecklingen under efterkrigstiden med du-reformen, föreningslivets utveckling,
privatbilismen, första TV’n etc.
Boken är utgiven på Gullers förlag 1997 och kan köpas uppe på Kvarntorpshögen eller lånas på
bibliotek. Finns även som talbok.
Johan Winegård

Av Maria
Andersson

Del 1 Åren 1861 – 1906
BAKGRUND
För att få lite bakgrund till hur missionsförsamlingen bildades får vi gå tillbaka till
år 1861, då en byggnadsarbetare vid namn Hult kom och höll möte på en gård i
”södra byn”. Han hade med sig sångare från lännäs (känns det igen?). Detta möte
var troligen det första som hölls på Vinön. De blev ej väl mottagna av alla, vissa
kastade sten på dem då de skulle fara från ön.
År 1862 kom en vicepastor, Wetter, till Lännäs. Han var en man som ivrade för
rättfärdighetens väg. Han predikade i kyrkan och höll bibelförklaringar ute i
socknen, ofta på Vinön.
Vid den tiden kom till liv och frid i Gud, tre eller fyra familjer. Dessa första kristna
ordnade arbetsmöten och missionsförsäljning för att finansiera verksamheten.
Några år hölls samlingar i hemmen och ibland på någon loge.
Då det första skolhuset byggdes 1867 fick man hålla sina samlingar där. Detta år
bildades en missionsförsamling för Asker, Lännäs och Vinön. Det är föregångaren
till friförsamlingen.
Annadag jul 1876, vid ett offentligt möte som hölls i skolhuset, bestämdes att man
efter mötets slut skulle samlas hos A. Persson på södra Vinön för att bilda en fri
församling.
NÅGRA SPECIELLA HÄNDELSER UNDER DE FÖRSTA TRETTIO ÅREN
I januari 1877 hade församlingen sitt första nattvardsfirande i A.P. Erikssons hem.
Då var det fler än vid församlingsbildandet. Den första väckelsen på Vinön skedde
vid detta tillfälle.
År 1882 beslutas att man inte ska ha syföreningsmöten, utan att verksamheten ska
klaras genom frivilliga bidrag.
År 1885 förbjöd kyrkostämman friförsamlingen att använda skolhuset för sina
samlingar. Då beslutade församlingen i Herrens namn att bygga sig ett hem att
samlas i. Det beslutet omfattades med stor välvilja, så att nästan alla på ett eller

annat sätt bidrog till husets fullbordan. Det kunde vara praktiskt (snickeri,
tegelslagning mm) och ekonomiskt.
Den 18 februari 1887 beslutade församlingen ”att gifva en gåfva till Svenska
Kyrkans mission”.
Dessa första år hade församlingen gudstjänster kl. 11.00 fm och 5.00 em samt
söndagsskola kl. 9.00 fm. Nattvardsfirande hölls en gång i månaden.
Det var åtskilliga som ansökte om och blev intagna i församlingen under de första
åren. Vid församlingsmöte fick de avlägga bekännelse och blev sedan intagna med
förbön och händers påläggning.
17 mars 1887: ”beslutat att skicka bort Karl Anskarius Karlsson på en månads tid
att lära spela”.
I juli 1887 hålls dop för de som önskar. Det beställdes ett tält till dopförrättningen.
”Olof Olsson och Wilhelm är tillsatta att göra tältpinnar till lördagkväll.” 32
personer döptes under 1887.
Församlingsmöte 3 juni, 1888: ”Församlingens beslut att hafva ett Missionsmöte i
sommar den 15 juli. Församlingen är före om vi kunna få en båt för resa från
Segersjö och Jursnäs om den inte blir för dyr”.
Oktober 1888: ”Beslöts att göra lika bänkar som vid Bönerud Bönhus och så
många som får rum.”
Utdrag från församlingsmöte från maj månad 1889: ”Beslöts att hafva en kaffefäst,
inträdesavgift 25 öre. Behållningen som blir skänkes den lidande syster i Dammkärr
som skadade sig i tröskvärket.” Den 19 maj hålls ”kaffefästen” med besök och
predikan av kyrkoherden.
Vid årsmötet 1890 beslöts att en styrelse väljs på tre år. Den bestod av följande sju
ledamöter: P.E. Widlund, A. Pärsson, N.P. Andersson, Lars P. Olsson, A.P.
Andersson, A. Gustav Nilsson och Karl Olsson, vilken var styrelsens ordförande.
Den 18 juni 1893 görs en insamling för ”de som lidit förlust och nöd av jordskredet
i Norge”.
I januari 1894 beslutas att upplåta missionshuset för nykterhetsmöte den 14 januari.
Den 24 februari beslutas att starta en bibelskola för barn som slutat folkskolan.
Styrelsebeslut 20 december 1894: ”Beslut att hafva ljus i den stora lampan under
julhelgdagarna”.
I januari 1895 beslutas att ha auktion. Det hade inte förekommit sedan beslutet att
upphöra med syföreningen 1882.

Under församlingens första år har de tre egna predikanter: C. Olsson, A:P. Ersson
och Johan Hedin. I övrigt gick mycket kraft åt till att kalla ”främmande”
predikanter, att få dem hit ut till ön och att härbärga dem hos medlemmarna.
En annan sak som ofta förekommer i protokollen är att skaffa organist, och på
varje årsmöte väljs eldare för året som kommer. Många beslut rör själva bönhusets
underhåll och skötsel, rent praktiska saker, vilket även i vår tid tar en mycket stor
del av beslutstiden i anspråk.
Från omkring 1890 och framåt hölls 2 stora möten per år, ett på sommaren och ett
på vintern.
Den 5 juli 1896 beslutades ”att skrifva till Missionsförbundets skola i Stockholm
och höra om vi kan få en elef under fritiden, december och januari”. Svar kommer
till mötet den 12 december samma år. ”Bref har kommit från svenska
Missionsförbundets skola i Stockholm och vi får hemta vår Elef vid Wingåkers
station julafton kl. 12.20.”
Beslut 16 januari 1899: ”Beslut att inreda lilla salen här i Missionshuset till
boningsrum. Arbetet lämnades till styrelsen som får ställa så att det blir färdigt så
fort som möjligt. Mellanväggarna ska foras in med sponta 1 tumsbräder och fyllas
med agnar.”
”På grund af att det oftast förekommit många störande uppträden både inom
Missionshuset som ock när man går till, eller därifrån, så får härmed Tillkänna
gifvas Alla som sätter sin äro i sådant att de blifva ställda inför Laglig domstol Eho
det vara må.”
20 januari 1900: ”En fråga angående skjutsar af predikanter föredrogs av ordf.,
hvilken föreslog att de som hafva hästar kunde skjutsa nu på vintern och de som
inte hafva hästar förbigås nu och istället få ro på sommaren. Och antogs detta
förslag av församlingen.”
21 oktober 1900: ”Mötet beslutar att man nedflyttar orgeln ifrån läktaren, samt att
läktaren stänges och öppnas för allmänheten endast vid yttersta behof.”
December 1901: Församlingens öppenhet och medlemmars förtroende för
varandra diskuterades.
År 1902 startas en ungdomsförening som haft regelbunden verksamhet långt fram i
tiden (runt 1940-talet)
Under 1903-1904 förflyter församlingsarbetet i stort sett som tidigare år, det har
dock börjat anas en viss oro över att det blivit svårare att få folk att bli medlemmar
i föreningen.
Den 29 oktober 1905 beslutas att ta upp ”kollekt söndag 3 december till hjälp till
Bönhuset opp i Norrland som brann upp”.

Den 25 mars 1906 beslutas att ungdomsföreningen får börja en syförening för
Missionens räkning.
Den 25 november 1906 beslutas följande: ”Beslöts att gifva en fattig gumma uppe i
Lännäs ett par kängor. Församlingen upptager koläckt därtill vid nästa
församlingsmöte.”
De här 117 personerna var medlemmar av församlingen under hela eller delar av
dessa årtionden.
(* = uppehåll i matrikeln)
Carl Olsson, Eva Olsson, Eva Elisabeth Olsson* Olof Olsson, Anna-Sofia
Gustavsson, Lars Petter Olsson, Elin Olsson * Anders Petter Ersson, Johanna
Matilda Jakobsson, Karl Anders Andersson, Christina Albertina Eriksson, *
Christina Eriksson, Matilda Gustavsson, * N. Gustav Ericksson, * , Anna-Stina
Folkesson, Anders Gustav Nilsson, Eva Christina Jonsson, Olof Jansson, Brita
Olsson, Olof Wilhelm Olsson, Ida Maria Olsson, Carl Oskar Olsson, Clara Sofia
Olsson, Erik Albert Eriksson, Anna Britta Jakobsson, Emma Justina Carlsson,
Britta Olsson, *, Olaus Johansson, Eva Dorotea Johansson, Johan Olof Johansson,
*, Erik Olsson, Maria Christina Eriksson, Carl Erik Eriksson, Elin Josefina
Eriksson, *, Maria Vinberg, *, Anders Petter Andersson, Britta Charlotta (?)
Andersson, Anna Britta Larsson, *, Peter Olsson, Anna Chatrina Andersson, A.P.
Pettersson, Hilda Christina Pettersson, Anders Gustav Larsson, Maria Albertina
Larsson, *, Maria Lovisa Carlsson, *, Edla Mathilda Olsson, Maria Nilsson, *,
Emma Charlotta Larsson, A.P. Olsson, Josefina Wilhelmina Olsson, Olaus
Eriksson, Alma Eriksson f. Jansson, *, Hulda Elisabeth Eriksson, *, A.P.
Pettersson, Maria Pettersson, *, Anders Persson, Ida Carolina Widlund, Sofia
Juliana Persson, *, L. Joh. Wedin, Ida Matilda Wedin, Hulda Adolfina Wedin, Joh.
Er. Wedin, Anna-Sofia Wedin, Britta Eriksson, *, Anders Ersson, Stina Chathrina
Nilsson, Karl Johan Andersson, Gustav Andersson, August Andersson, *, L. Joh.
Larsson, Anna Stina Olsson, Olof Gustav Olsson, Eva Chatrina Olsson, Maria
Larsson, *, Lars Pet. Jansson, Ulrika Olsson, Anders Pet. Sjögren, Anna Matilda
Jansson, Ädla (?) Kristina Jansson, L. Joh. Lindström, Anna-Britta Lindström, L.
Joh. Pettersson, Edla Christina Persson, *, Nils Petter Andersson, Anna Christina
Andersson, A. Karolina Nilsson, *, Per Erik Widlund, Christina Widlund, C.J.
Andersson, Britta Olsson, *, Lars Erik Andersson, Amanda Ulrika Widlund, Gustaf
Jonsson, *, Eva Carlsson, Lovisa Jonsson, Leonard Andersson, Erik Olsson, *, A.P.
Persson, Math. Christina Eriksson, *, Wilhelm Sjödin, *, August Olsson, L. Joh.
Olsson.

Forts. följer.
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v5

v6

v7

v8

1

torsdag

Beställ bröd!

2

fredag

Sophämtning

3

lördag

4

söndag

5

måndag

6

tisdag

7

onsdag

8

torsdag

9

fredag

10

lördag

11

söndag

12

måndag

13

tisdag

17.45

Simresa till Vingåker

14

onsdag

14.15
19.00

Öppet hus i skolan, Sv Kyrkan
Tjejträff i Vinöns skola

18.00

Fotvård i skolan. TIDSBESTÄLLNING
ÖPPNA LANDSKAP Information Anna Berggren

16 -17

Biblioteket öppet

17.45
18.30
19.00

Simresa till Vingåker
Brandövning
Tjejträff i Vinöns skola
Beställ bröd!

14.30

Studiecirkeln Vinön förr

16 – 17 Biblioteket öppet
19.00 Gympa i skolan

15

torsdag

16

fredag

17

lördag

18

söndag

19

måndag

20

tisdag

17.45

Simresa till Vingåker

21

onsdag

19.00

Tjejträff i Vinöns skola

22

torsdag

23

fredag

24

lördag

Alla Hjärtans dag

Beställ bröd!
Sophämtning

16 – 17 Biblioteket öppet
19.00 Gympa i skolan
Fettisdagen
Beställ bröd!
14.30

Studiecirkeln Vinön förr

10.30

25

söndag

26

måndag

27

tisdag

28

onsdag

1

torsdag

Beställ bröd!

2

fredag

Sophämtning

3

lördag

v9

Mars

Gudstjänst i Missionshuset, Svenska kyrkan, Lennart Lundström,
kyrkkaffe
16 – 17 Biblioteket öppet
19.00 Gympa i skolan
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!
17.45

Simresa till Vingåker

19.00

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan TIDSBESTÄLLNING
Tjejträff i Vinöns skola

Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet.

