


 
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 2008 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj 
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Några ord från redaktionen… 
 
Ljuset kommer tillbaka och nu börjar man märka att 
dagarna blir längre. Vårtecknen duggar tätt, man har 
sett blåsippor på flera ställen på ön. Snödropparna står 
och kurar utmed husknutarna. Bina har vaknat och det 
är till och med fjärilar som har tittat fram när solen h
skinit som mest. Björkarna är nog på gång att slå ut för det finns redan dem som
har blivit allergiska, hur konstigt det än låter.  

ar 
 

 

I månadens Ö-blad är det en blandad kompott av det som har hänt och det som 
kommer att hända, lite köp och sälj kommer också med. Lite trivsam läsning för 
avkoppling finns också med.    
 

Förra numret var det ju semlorna som var aktuella. Till det här numret är det ju 
påsken och med den ägg, som är på gång. Det är nog många som ser fram emot 
några extra dagar ledigt.  
 

Öborna börjar också krypa ur idet, och kalendern börjar fyllas med fler möten 
och tillfällen att träffas. Det är inte många tomma rader i kalendariet, och många 
dagar är det flera saker som händer. 
 
Vi ses! 
 
Ibland lämnar någon granne ön för att flytta till andra boenden. Vi sänder en 
tanke till dem, och tänker på tider som varit, när alla var yngre och i sin krafts 
dagar. Men vi gläds samtidigt åt att det finns andra som är i sin krafts dagar nu! 
 
En enda sak är säker och det är livets gång, att allting vänder åter, att allting börjar om 
Och fastän våra röster, ska mattas och förstummas 
ska nya röster sjunga, ska nya röster sjunga                                             / M.Wiehe 
 
 
Bilderna till månadens Ö-blad är tagna av RoseMarie Olsson, Anne Forslund, Rachel Goff och Eva Widlund. 
 
Medarbetare i det här numret (när det gäller förarbete, texter och redigering) Åsa Ödman, Eva Widlund, Rose-
Marie Olsson, Christina Johnsson, Yvonne Karlsson, Rikard Widlund, Therese Allard, Lena Magnusson, Gunilla 
Blomé och Therese Arvidsson samt annonsörer. Sune Mohlin delar sedan ut tidningen här på ön och Eva 
Widlund ser till att det elektroniska bladet skickas ut. Det är alltså några stycken, men fler är som alltid 
välkomna. Det kan röra sig om en idé till notis eller något som är färdigskrivet. 



Några ord om 
färjeturlistan...  
och hur man  
ska tolka 
beställningsturerna 
 
Jag har tagit reda på hur policyn runt 
beställningsturer ser ut, och tänkte att fler 
säkert är intresserade av detta. 
 
Så här är det: Morgonturer, samt 19.40 och 
20.30 (samt motsvarande turer på helgen) 
går enligt tiden i tidtabellen oavsett om alla 
som beställt turen är ombord tidigare. De 
kan man alltså åka ner till utan att ha 
beställt, om man vet att färjan går i endera 
riktningen. Senare kvällsturer går när alla 
som har beställt är ombord. Om ingen har 
beställt från Hampetorp vänder den så fort 
den har släppt av passagerare från Vinön. 
Detta gör att varje fordon/gångpassagerare 
som ska åka med måste beställa färjan för 
att vara på säkra sidan. Det räcker inte att 
veta att någon annan har beställt. 
 
Beställningsturerna från Vinön går efter 
tidtabell oavsett om beställarna är nere 
tidigare. 
 
Kvällsturerna från Vinön har blivit 
beställningsturer av miljöskäl. Om det tex 
går en tur från Vinön 19.15, men ingen ska 
åka tillbaka 19.40 så ligger färjan kvar i 
Hampetorp till 20.30. Detta spar alltså in en 
tur och en del diesel. Detta gör att turer från 
Vinön ska beställas 30 min innan avgång 
från Vinön, för att de ska hinna tillbaka om 
de ligger i Hampetorp. I exemplet ska alltså 
den som vill åka 20.05 beställa senast 
19.35. 
 
/Åsa Ödman efter uppgifter från Roger Nord 
------------------------------------------------------ 

 
 

 
 
 
 

 
 

Öppet hus i skolan  
den 29 mars kl. 14 

 
Precis som förra året  

är det öppet hus i skolan  
samtidigt som studiecirkeln ”Vinön förr.” 

Man kan läsa gamla protokoll 
och se vad som hänt under 

året.  
 
 

Studiecirkeln 
efterlyser bilder  
på alla hus på 

håller på att 
k

 
Varmt v komna! 

 

rsmötet för Vinöns Kultur- och 

----------------------------------------- 
Bond

 
                  Onsdagen den 12 mars klockan 18.00 var det så dags för årets  

/ Alla är varmt välkomna! 

Vinön som 
man  

artlägga och 
dokumentera. 

äl

 
Å

Hembygdsförening kommer  
att hållas den 12 april.  

Väl mött! 
 
 
 
 

ecirkel.... 

        första bondeträff. Vi träffas i skolan.  
 
/
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Jag bakar som vanligt på beställning till 
fredagar, högaktuellt just nu är 

förstås semlor. 
 

Påskbakningen blir på   
             skärtorsdagen, beställningar  

senast onsdag 19 mars. 
   
Tel  44 81 60 eller  
       070 - 239 02 11 
 

Sten 
___________________________ 

 
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 - 44 80 57,  

073 - 928 04 05 

Veronika  tel 070 - 743 82 45   
 

 

 
 
 
Elisabeth Behr, 
 
zon- och massageterapeut 
 
kommer till Vinön onsdagen 26 mars 
 
Boka tid på 
tel.  070-399 58 08, teltid 08-09                                   
__________________________________ 

 

Fotvård 
 
Inga-Lill Sevefjord, 
medicinsk fotterapeut, 
  
kommer till Vinöns skola 
  
tisdagen 3 februari.  
 
Tidsbeställning:  
 
tel 019-13 66 04 
eller mobil  070-557 48 03 
 

__________________________________ 
 
 

 
 
 

 
Nu finns… 

 
Penseer, vårblommande 
lökar och påskblommor 
påskpynt 
 
mer vårblommor efter hand 

 
       V ä l k o m n a ! 

 
 Mona Blixt 

                    019-44 80 50 
                  070-370 59 50 
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Vi önskar köpa en resårbotten med bredden 110 cm, 
alternativt 115 cm om det skulle finnas.  
 
Rikard & Therese 
 
Tele: 44 80 22                                                                    
 
 

 
Götamotor köpes  
Oberoende skick. 

Liknande sådan som på bilden.  
Rigel Verdugo 
Tele: 019-6115380 
 

 
Bakhjul till flakmoped önskas köpa 
Margareta Fahlander 
Tele: 44 80 60 

 
 
Nyinkomna tvättbara lammskinn 
Vita - grå i olika nyanser 
 
Ett par skinn finns till påseende i skolan. 
 
Johan och Åsa  
Tele: 44 80 19, 0768-559714 
 

 
 
Datormöbel, två år gammal. Använd under två år. 
 
Bra skick. 
 
Mona Blixt 
Tele: 44 80 50 
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Insatser av station Hjälmaren under 2007 
 

Rubriceringen har skett av Sjöräddningscentralen i Göteborg. 
 
12/5 21.00 
Larm om båt som driver i färjeleden utanför Kalvön klockan 21.00. Besättningen redo för avgång klockan 21.05 
då haveristen ringer och säger att han fått igång på motorn. Larmet avblåst.
Rubricering: Medlemsservice 
 
16/5 07.34  
07.45 lämnar vi kaj och 8.00 är vi framme vid haveristen som då har drivit och bara är 50 meter från grund. 
Det visade sig att han trasslat in sitt eget fiskenät i propellern och inte kunde skära loss det pga grov sjögång 
på platsen. 
8.05 påbörjar vi bogseringen mot Skomakarholmen.  
8.30 är vi framme vid hamnen och kopplar loss haveristen.  
Åter på Norra Vinön 08.45 
Vind: SW 8-10m/s 
Rubricering: Sjöräddning 
 
3/6 18.00 
Larm inkom till jourtelefon kl 18.00 då Rescue Hjälmaren befann sig vid Hjälmaresund. Inom femton minuter 
var vi framme vid haveristen väster om Fåran. Båten stod rejält på grund och vi fick ringa in en mindre båt som 
kunde överföra bogsertrossen till haveristen. Till slut kunde vi dra loss haveristen som för egen maskin ta sig in 
till hamn. Vi följde med för säkerhets skull och var redo att på nytt ingripa om det skulle behövas. Åter i hamn 
på Vinön kl. 19.45 
Rubricering: Medlemsservice 
 
3/ 6 22.36
Larm till jourtelefonen 22.36 om en båt som ligger nordväst om Nastaren med bränslestopp. Avgång 22.50 med 
reservbränsle. Ankomst till båten 23.05. Tankar upp båten som sedan går mot hemmahamnen i Hampetorp. 
Åter Vinön 23.36 
Vind: W 0-2m/s 
Rubricering: Medlemsservice 
 
6/6 16.45 
Larm inkommer kl. 16.45 
Avgång 16.55 
En Ryds 600 GTS i behov av bogsering efter lättare grundstötning strax utanför Äspholmen. Vi bogserade båten 
till färjeläget i Hampetorp där båten togs upp på båtkärra. 
Åter i hamn på Vinö kl 18.15. 
Rubricering: Medlemsservice 
 
10/6 10.00 
Larm från båtägare med styrproblem inkom 10.00. Rescue Hjälmaren avgick 10.10 mot Katrinelund. Haveristen 
ringer och talar om att han fått löst problemet. Åter Vinön 10.30. 
Rubricering: Medlemsservice 
 
13/ 6 14.40 
På eftermiddagen kom larm om 12 m stålbåt som låg och drev i närheten av inseglingen mot Hjälmarekanal. 
Rescue Hjälmaren avgick mot platsen och fann en gammal "hjälmarikon" med tre man ombord liggandes med 
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död maskin. Båten bogserades till Notholmen och männen var mycket tacksamma för hjälpen. 
Svag vind, sol, +20 
Rubricering: Medlemsservice 
 
13/7 15.30 
Larm via SOS i Örebro.
Båt med problem, i närheten av Mellangrundet. Haveristen har ankrat och läget är under kontroll. Rescue 
Hjälmaren avgår klockan 15.45 och är på plats 15.55. Båten har problem med drevet och tror sig ha kört på 
något som låg och flöt i vattnet. Rescue Hjälmaren bogserar båten till Hamptorp för lyft i kranen.
Väder: Halvklart, SW 4, god sikt. 
Rubricering: Medlemsservice 
 
15/7 13.45 
Larm direkt från den nödställde. 
Rescue Hjälmaren avgick 13.50 med fyra mans besättning. De nödställda var två yrkesfiskare som hade fått 
motorstopp i det mycket hårda vädret. Båten bogserades in till Läppe hamn och de nödställda fick skjuts hem 
med Rescue Hjälmaren. Åter Vinön klockan 15.15 
Väder: Halvklart, W 14 m/s, grov sjö, god sikt. 
Rubricering: Sjöräddning 
 
21/7 10.50 
Larm från båtägare 10.50. Rescue Hjälmaren avgick 11.05 mot Tjugholmen och var på plats 11.15. Båten fick 
starthjälp och klarade sig sedan på egen hand. 
Väder: NE 0-1 m/s, fint väder!
Rubricering: Medlemsservice 
 
21/7 15.49 
Larm direkt från haveristen 15.49. En Saga 27 har motorstopp norr om Lillön. Rescue Hjälmaren avgår 16.00. 
Båten bogseras till Hampetorp.  
Väder: Strålande sol, svag vind, god sikt.  
Rubricering: Medlemsservice 
 
27/7 18.51 
Larm klockan 18.51 från MRCC till stationen om en grundstött större motorbåt i närheten av Vinön. 
I samråd med inre befäl på Nerikes brandkår beslutas att Rescue Hjälmaren skall gå mot haveristen samtidigt 
som brandkåren tillsammans med polisen planerar sjösättning i Hampetorp. 
18.58 är vi på plats vid haveristen som står mycket hårt på grundet Hörntanden. 
Efter att konstaterat att läckage inte förekommer kopplar vi och lyckas efter en hel del trixande få loss båten 
klockan 19.25. 
Klockan 19.40 är polis och brandkårens båt på plats. 
19.45 är ärendet avslutat. Haveristen tar sig för egen maskin vidare och vi går mot vår hemmahamn. 
Mycket bra samarbete mellan SSRS, MRCC, SOS, Nerikes brandkår och polisen.
Rubricering: Sjöräddning 
 
5/8 18.55 
Larm 18.55 direkt från haveristen. Rescue Hjälmaren avgick från Tockenön mot Faran i Mellanfjärden. Båten 
hade fått motorstopp och bogserades in till Linnäs, i södra mellanfjärden. SW 3-4, mulet, 20+ 
Rubricering: Medlemsservice 
 
6/8 19.15 
Fritidsbåt med motorproblem utanför Fåran, ringer och ber om hjälp. Rescue Hjälmaren avgår 19.15 och 
bogserar båten till Hampetorp. 
Rubricering: Medlemsservice 
 
17/8  15.40 
Kvinna med småbarn i 6 meters motorbåt, har litat helt på GPS:en och kört på grund. Kvinnan kontaktar SOS 
som för ärendet vidare till Rescue Hjälmaren. Larmet inkom 15.40 och Rescue Hjälmaren avgick 15.45. Båten 
befann sig i Björksundet och den bogserades till Vikhamn, (Göksholm). Kvinnan och barnen mådde bra. 
Väder: Lugnt, sol 
Kontentan av detta är: Lita inte bara på GPS. Ta alltid med sjökort och skaffa dej kunskaper att läsa det. 
Rubricering: Sjöräddning 
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25/8 
Bevakade Vinö sailrace. 
Uppdrag 1: 
Fick klockan 14.07 larm ifrån en mindre segelbåt som befann sig mellan Läppe och Hampetorp. Ombord fanns 
tre personer varav en var sjösjuk. Deras försegel hade förstörts i den hårda vinden. De gick nu med motor och 
hade mycket lite bränsle kvar, varav de nu ville ha bogsering. Sikten var god och vi lyckades snabbt lokalisera 
båten och kunde därmed vara på plats på inom ca 5 min. Positionen de angivit var dock en aning bristfällig och 
det visade sig att de befann sig strax norr om Dimbobaden. 
Väl framme kunde vi konstatera att besättningen var mycket ung och de kände sig osäkra med att framföra 
båten i den hårda vinden som nu uppgick till ca 15m/s. Trots blåsten kunde vi tack vare räddningsbåtens 
suveräna manöverförmåga räcka över en bogserlina relativt enkelt. De korta höga vågorna gjorde dock att vi 
var tvungna att köra mycket sakta under bogseringen. Väl framme i farleden in till Hampetorps hamn släppte vi 
båten som då kunde gå in till hamn för egen maskin.  
Uppdraget slutfört ca 16.00
Rubricering: Sjöräddning 
 
Uppdrag 2 under Vinö sailrace: 
Larm inkom ca 16.00. Vinden var ca 15m/s sydväst 
Strax efter att vi kopplat loss segelbåten, larmades vi av Vinöfärjan som hade sett att det låg en större segelbåt 
på grundet Ramberget utanför färjeleden. Haveristen befann sig endast ett par distans ifrån oss och vi kunde 
därmed infinna oss plats inom ca 5min. Väl framme möttes vi av en segelbåt i storleksklassen 8-9 m som låg 
med kraftig slagsida. Haveristen hade seglat för nära den norra sidan av Ramberget och därmed gått på den 
grusås som sträcker ut mot Vinön. Därefter hade haveristen drivit längs med åsen och därmed gått in på allt 
grundare vatten, där den nu stod och slog mot i den hårda vinden. Omkringliggande grund gjorde att vi inte 
kunde gå nära haveristen vilket skapade svårigheter då haveristen saknade kommunikationskanaler att hålla 
kontakt med oss på. Vi fick kalla in en mindre fiskebåt för assistans i det grunda vattnet. Med hjälp av 
fiskebåten kunde vi evakuera besättningen ombord för att sedan påbörja arbetet med att försöka dra loss. En 
bogserlina fästes via en hanfot i haveristen som sedan kunde dras ut på djupare vatten. Väl ute på djupt vatten 
kunde vi konstatera att segelbåten klarat sig förvånansvärt väl och segelbåten kunde för egen maskin in i hamn. 
Uppdraget slutfört ca 18.00 Hampetorp.  
Väder: Kanon 
Rubricering: Sjöräddning 
 
11/9 
Avg Vinön 15:00 mot Mellanfjärden. På plats hos haveristen15:25. Jonas bordar med bensindunk och verktyg. 
Efter en liten stund är båten igång och tar sig för egen maskin till Örebro. Åter Vinön 16:15 
Rubricering: Medlemsservice 
 
7/10 
Avg 16:25, Sjuktransport från Vinön till mötande ambulans i Hampetorp. Åter Vinön 17:05.  
Rubricering: Sjuktransport 
 
17/10 
Avg 14:30 mot Ramberget. Letat efter en drivande båt. Åter Vinön 15:43 
Rubricering: Medlemsservice 
 
20/10  
12:35 Samtal från en fiskare vars båt hade slitit sig i den hårda nordan vinden.  
Lämnat kaj 13:00 och påbörjat eftersök på södra Hjälmaren  Hittat båten 13:45 då 
var den 200m från land. Vi bordade och satte över en gubbe som körde iland fiske båten! 
Åter hamn 14:15  
Rubricering: Medlemsservice 
 
 

 
 
 

 
 

 
Vid en bedömning av en insats är det många 
faktorer som avgör, t.ex. väder, barn som 
kan drabbas av panik, situationen dvs. 
närhet till land, den ”nödställdes” 
uppfattning av situationen.  
Det som avgör om det sedan klassas som 
sjöräddning är om det är eller befaras vara 
fara för människoliv. 
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Sponsorer 2007  Tack skall ni ha! 
 

 
 

If försäkringar 
OK Q8 
Wallenius Lines 
HE Färggrossen 
Närkefrakt 
Rosenqvist Försäljning AB 
Thomas Sjöstrand Åkeri AB 
Nya Färg & Fynd 
Vinöns Kultur & Hembygdsförening 
Ingemar Andersson 
Vinöns Mack och Gästhamn 

Södra Hjälmarens Båtklubb 
Vinöodlaren 
Nothaga Lantbruksprodukter 
Expo Reklam 
Skeppsfourneringen i Nyköping 
Kjell Eriksson Gräv AB 
Segelsällskapet Hjälmaren SSH 
Torbjörn Axberg 
Örebro Slipservice Verktyg & 
                               Maskiner AB 

Svea Skog AB 
Brynolf Bagare 
Östra Hjälmarens Båtklubb 
Colorama  
BoBo:s Däck 
Östernärkeportalen 
TC Connect AB 
Mellösa Eltjänst AB
Elisabet Carlerot 
NE Marin 
Grusbolaget 

 

 
Delar av besättning och stödförening Station Hjälmaren 

 
Sjöräddningssällskapet, SSRS är en frivillig ideell förening som på 

70 räddningsstationer har över 140 sjöräddningsenheter i tjänst runt 
den svenska kusten och i Vänern, Vättern, Mälaren samt Hjälmaren.  
De över 1500 frivilliga ligger i beredskap 24 timmar per dygn, året  

runt. Sällskapet begär inga statsbidrag utan inkomsterna kommer från  
medlemsavgifter, gåvor, testamenten och donationer" 

 
PG.900500-0 

Märk bidraget: "Hjälmaren" 
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MATJES- & ÄPPELRÖRA 
4 port 
300 g matjessill 
1 litet äpple, gärna rött 
2 tsk riven pepparrot 
2 msk finskuren gräslök 
2 dl lätt crème fraiche 
1 krm svartpeppar 
Servering 
4 skivor mörkt rågbröd eller kavring 
salladsblad 
2 hårdkokta ägg 
1 äpple i tunna skivor 
Gör så här 
Skär sill och urkärnat äpple i tärningar, ca 1 
cm stora. Blanda det med resten av 
ingredienserna. Låt röran stå i kylen till den 
ska serveras. 
Servering 
Fördela salladsblad och sillröra på bröden. 
Garnera med ägghalvor och gärna lite 
finskuren gräslök & några tunna äppelskivor. 
 
RÄKSALSA I GLAS 
4 port 
 
2 dl skalade hackade räkor 
1 avokado som tärnas 
1 stjälk hackad salladslök 
2 msk crème fraiche 
2 msk hackad dill 
4 räkor, oskalade 
citron- eller limeskivor, dillkvist 
 
Blanda allt försiktigt, fördela i snapsglas. 
Dekorera med en räka, dillvippa och skiva 
citrus. 
 
FÄRGSTARK APTITRETARE 
4 port 
4 skivor grovt rågbröd 
1-2 msk smörgåsmargarin 
3 hårdkokta ägg 
100 g ansjovisfilé 
1 färsk liten rödbeta 
1 msk finklippt gräslök 
1 msk inlagd kapris 

 
 
 
150 g färskost, t ex 
philadelphiaost 
Dekoration 
1 dl crème fraiche 
gräslök 
4 ansjovisfiléer 
sallad 
Gör så här 
Ta ut 4 rundlar av brödet med hjälp av en 
liten form eller ett glas, ca 5 cm i diameter. 
Smöra rundlarna. 
Skala äggen och hacka dem. Låt ansjovisen 
rinna av och skär dem i små bitar. Skala 
rödbetan och riv den. Lägg rivet i ett 
durkslag och pressa ur det mesta av saften. 
Blanda varsamt i en skål ägg, ansjovis, 
rödbeta, gräslök, kapris och färskost. 
Fördela röran på brödrundlarna. Forma 
gärna kanterna med ett glas eller en spatel 
så att de blir jämna. 
Dekoration 
Vispa crème fraichen så att den blir fast 
och formbar. Spritsa små rosor eller klicka 
ut den med en tesked. Lägg på strån av 
gräslök, ihoprullade ansjovisfiléer och små 
salladsblad. 
 
FYLLDA ÄGG MED RÄKTOPP 
8 st 
 
4 hårdkokta ägg 
Fyllning 
äggulorna från de kokta äggen 
2 msk majonnäs 
2 msk finhackad dill 
1 tsk senap 
50 g röd rom 
Garnering 
8 stora räkor, lite dill 
Gör så här 
Skala och halvera äggen. Mosa äggulorna 
med gaffel med majonnäs, dill och senap. 
Vänd försiktigt ner rommen. Spritsa eller 
klicka röran i äggvitehalvorna. Skala räkorna. 
Garnera halvorna med räkor och en liten 
dillkvist. 

Nu är det vårlikt ute och påsken närmar sig så några smårätter som kan 
passa i tiden och på påskbordet skriver jag ner denna gång.  

Glad PåskGlad PåskGlad PåskGlad Påsk  och smaklig måltid 
önskar 

Christina J 
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Vinöns Kultur- och 
Hembygdsförening 

 

 
 

 
Vinön,  
 en del av Sveriges skärgård 

 
 

Det blev lite av en aha-upplevelse för många när Bengt Almkvist, förbundssekreterare i 
SRF, placerade in Vinön och dess invånare bland de 32 000 svenskar som bor på öar 
utan fast landförbindelse. 
 
Det var måndag kväll på sportlovet och ett fyrtiotal personer kom till mötet i missionshuset. Vinöns 
Kultur- och Hembygdsförening och Skärgårdarnas Riksförbund stod som värdar och temat var 
Skärgård för framtid. Särskilt inbjudna var bl.a. Magnus Lagergren och Erkki Waineby från Östernärke 
Områdesförvaltning/Örebro kommun, Karina Veinhede från det nya Leader-området Gränslandet samt 
Sivert Gustavsson från Länsbygderådet/Hela Sverige Ska Leva. 
 
Mötet är ett i raden av de nätverksträffar som SRF arrangerar tillsammans med medlemsföreningar runt 
om i Sverige, där det fyraåriga projektet Skärgård för framtid presenteras. Det är samtidigt ett sätt att 
utveckla kontakter med andra organisationer som vi kan samverka med i landsbygdsutveckling för kust 
och skärgård.  
 

   På mötet presenterade Vinöns Kultur- och Hembygdsförening sin verksamhet. 
 
   Karina Veinhede berättade lite om det nya LEADER-programmet Gränslandet som 
   man kommer att kunna söka stöd från om man vill driva projekt. 
 
   Magnus Lagergren, ordförande i Östernärke, berättade om en del planer man har i 
   Östernärke, bl.a. verkar man för att få en filial till arbetsförmedlingen förlagd i  
   Odensbacken. Man jobbar också för att få cykelvägar från Örebro till Hampetorp 
   genom att binda ihop småvägar med enklare cykelvägar. Man har också tittat på att 

Magnus Lagergren                        bygga ett 50+boende i Odensbacken vid kanalen. 
 
Efter tre timmar, när diskussionerna var som bäst, var det dags för gästerna att åka med färjan och 
då gick även öborna hem. Det var många bra tankar och idéer som kom fram denna kväll och vi 
kommer att bjuda in till uppföljningsmöten. Det finns mycket vi kan göra med gemensamma krafter. 
       

            Eva Widlund 
 

 
 
 
 
 
 
Erkki Waineby  
från kommunen  
i samspråk med  
Bengt Almkvist  
från SRF 

Skärgårdarnas Riksförbund
 

 
 
                                              

Vi har tidigare berättat i Ö-bladet om de tio 
teman som ingår i ”Skärgård för framtid”. Mer 
om detta finns i en skrift med samma namn. 
Denna skrift och mycket annat informations-
material från såväl SRF som Hela Sverige ska 
leva kan man få tag på i skolan. Vitböcker om 
varje tema finns också att hämta på SRF:s 
hemsida www.skargardarnasriksforbund.se
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Julkaniner och tulpaner 
Jag och familjen tog en tur till Sverige över dagen den 16 januari, det v
en söndag och hela utflykten var lyckad med besök på pizzeria, 
tulpanfynd på blomsterlandet och storhandling av matvaror. Ungarna var 
helt slutkörda när vi kom hem igen vid sjutiden på kvällen. De hade lekt 
i lekrummet under den två timmar långa båtturen mellan Eckerö och 
Grisslehamn för allt vad tygerna höll åt både dit och hem och nu var de 
trötta på gränsen till sammanbrott. Vi hann precis stoppa dem i säng när 
den första kaninen dök upp. Det plingade på dörren och muttrande gick min man till dörren 
för att öppna, våra barn ylade i sängarna av spänning över vem som kunde tänkas komma och 
hälsa på så här dags. Jag satt i köket där vi intog kvällsfika och hörde små röster utanför 
dörren och snart hörde jag min man säga ”vad vill ni?” i lite beklämd ton. Jag var tvungen att 
kolla vad som hände och utanför dörren stod en, vad som såg ut att vara Påskharen, en Ninja 
turtle och ett spöke. De tjöt ”tjugonda’ Knut sopar julen ut” och viftade med kvastarna de bar 
på, vi stod liksom förstenade ett ögonblick. Vad vill de, tänkte vi unisont innan det slog oss. 
Godis. De vill naturligtvis ha godis. Jag gick och skrapade ihop vad som kunde gå för godis ur 
skåpen och delade ut till de små vid dörren. De gick nöjda sin väg. Vi satte oss vid bordet igen 
och fortsatte vårt kvällsfika men snart ljöd dörrklockan igen och utanför stod en ny omgång 
godissugna kaniner som sopade ut julen. Så fortsatte det till framåt niotiden då de sista kom. 
Då var vi ganska trötta på dörrklockan och små julstädande barn men det hade varit en rolig 
och lite spännande kväll och det får jag erkänna att Tjugondag Knut annars inte brukar vara 
vare sig särskilt spännande eller rolig. Tack vara kaninerna på trappen fick vi en annorlunda 
och framför allt oväntad Tjugondag Knut. Nästa år ska jag vara beredd och ladda med godis 
och ett evinnerligt långt tålamod. 

ar 

   
 
Nu är julen sannerligen utsopad och snödropparna trängs redan i 
trädgården. Jag är tulpanberoende och ser till att ha en bukett 
hemma hela tiden under säsongen de säljs i butikerna. ”Ser till” 
att jag har dem gör jag genom diverse fula knep, mestadels 
genom att tjata på och ge min man dåligt samvete om han inte 
köper dem till mig. Köper inte han tulpaner till mig så går jag 
själv till affären och köper och snyftar att om ingen annan köper 
till mig får jag väl köpa själv. Min man är svår att manipulera 
men han är dock snäll och köper tulpaner bort i mellan åt i alla 

fall. Jag tror att min tulpanpassion startade redan vid unga år. Jag har ett kort på mig själv när 
jag står framför mammas fina tulpanrabatt med ett grin på läpparna och en näve full med 
”just-under-blomfästet-plockade” tulpaner. Jag var inte gammal då men jag minns att jag inte 
plockade några tulpaner igen efter det. Tulpanerna var fridlysta och fredade, det såg mamma 
till. Ja hon var inte stygg mot mig utan fick mig att förstå det magnifika i tulpaner. De skulle 
stå där i rabatten och förgylla vår tillvaro utan att bli avbrutna, bokstavligt talat. På hösten 
skulle man varsamt lägga lökarna i jorden och på våren spänt vänta på resultatet. När man 
grävde i rabatten på sommaren fick man nog akta lökarna. Kanske är det från denna upphöjda 
plats i mitt barnaliv min passion för dessa lökar kommer.  
 
 
Här på Åland i Mariehamn växer det tulpaner på väldigt många offentliga platser, i 
gräsmattorna. Så där bara lite hur som helst, kanske har de spridit sig själva, de är i alla fall 
många på sina ställen och i regnbågens alla färger. Jag stirrade chockad första gången jag såg 
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en sådan koloni, tänk om någon trampar på dem. De stod helt 
oskyddade mellan en väg och en cykelbana och stortrivdes. Orolig 
tittade jag på när cyklister susade förbi i hög fart och hotade 
förgöra de stackars blommorna. Nästa tanke var att de naturligtvis 
måste bli avplockade snabbt av förbipasserande, klåfingriga, 
tulpantörstande personer, hemska tanke. Jag bevakade tulpanerna 
under hela våren och de stod kvar, så vitt jag kunde se varenda en. 
Ingen rörde dem. Detta fick mig att tänka om, kanske är det inte 
meningen att tulpaner ska växa i en skyddad rabatt och kanske är 
de inte ömtåliga. De kanske är tuffa vilda typer som gillar fart och 
fläkt i tillvaron. Kanske jag gjorde de där i barndomen avslitna 
tulpanerna en tjänst och befriade dem från rabattens boja. För en dag fick de leva livet fullt ut 
i en fyraårings ömma vård. 
 
Med hopp om en tulpanrik vår! /Therese 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fårklippning och fotvård, vad har det 
gemensamt?  
 
Jo, beställningen samordnas och därför har vi tillgång till dessa 
serviceaktiviteter här ute. Jag tvivlar på att Per fårklippare skulle tycka att det var så intressant att 
åka ut om han åkte till en fårägare, för att dagen efter beställas av nästa. 
 
Jag tror att det finns fler saker som vi kan samarbeta om för att verkligen få tillgång till här ute.  
 

Jag har tänkt på två saker: diesel, som man nu får ringa runt en del 
för att hitta någon som vill köra ut, och mat. Det finns säkert fler 
saker eller tjänster som någon annan har tänkt på. 

 
Jag har lite idéer om hur vi kan gå vidare men är öppen för flera förslag. 
 
Om det låter bra med samordning kom på möte tisdagen den 18 mars klockan 19 i 
skolan så pratar vi om detta. 
 
Jag har inte tänkt att alla måste utnyttja samordnade transporter, men 
det ska vara en möjlighet för dem som vill.                                             /Åsa Ödman 44 80 19 
 
 
Uppsnyggning av vandringsleden 
 
Lördagen den 15 mars träffas alla som vill hjälpa till lite (och ha trevligt på 
samma gång) klockan 10 vid haschet. Vi rensar leden ett tag, sedan fikar vi 
tillsammans. Medtag fika och korv! Samt eventuella hjälpmedel som kan 
användas vid röjningen. 
 
Margareta Fahlander svarar på frågor. 44 80 60 
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Skärgårdarnas Riksförbund  
 

  
 

Företagarseminarium och årsmöte på Dalarö den 23-24 feb 
 
En solig fin lördagsmorgon tog Eva, RoseMarie och Mona bilen och åkte till Dalarö i Stockholms södra 
skärgård. Dalarö är faktiskt en egen ö, men bron som förbinder den med fastlandet är så kort att man 
knappt märker att man kommer till en ö. Väl framme på Dalarö snirklade vi runt bland gamla fina hus på 
små vägar tills vi hittade ”Dalarö Hotel Bellevue”. Det är ett vackert gammalt skärgårdshotell med en 
makalös utsikt över Jungfrufjärden. Efter ett tag kom så alla skärgårdsvänner från hela landet och till sist 
var det ett 40-tal skärgårdsbor som hade samlats för att först ha ett seminarium kring företagande i 
skärgården och därefter ett årsmöte.  
 
Sune Fogelström inledde seminariet och berättade att ”Företagarna Skärgården” bildades i november 
2005 i Stockholms skärgård. Många företagare har sedan dess anslutits sig och man har nu blivit en 
avdelning i Företagarna. Man arbetar här speciellt med skärgårdsföretagares frågor. En sådan fråga är 
fraktbidraget som har tagits bort nästan utan förvarning.  
 
På lördagseftermiddagen bar det av med buss. Vi fick en guidad tur och till sist åkte vi ner i den långa 
Muskötunneln. Den invigdes 1964 och var då Sveriges längsta tunnel. Efter 2 960 meter var vi så 
framme på själva Muskö, där vi fick besöka Muskövarvet. Kockums hyr det mesta av den stora 
anläggningen i berget, lika stort som Gamla Stan i Stockholm, och det var Per Sundberg på Kockums 
som visade oss runt i delar av anläggningen som finns i berget. Vi såg en bekant båt utanför varvet och 
vi fick veta att man nyligen har totalrenoverat vandrarhemsbåten Af Chapman på varvet inne i 
anläggningen. 
 
På söndagen var det så dags för årsmötet. Stadgarna reviderades något efter en stunds samtal. Kjell 
Björkqvist från Bohusläns Skärgårdsråd omvaldes till ordförande. Avgående styrelsemedlemmar 
avtackades med den vackra boken ”Svensk Kust, Från Koster till Haparanda”. En bok gick till Vinön, 
eftersom Eva nu slutar i styrelsen för att i stället jobba för förbundet. Detta innebär att som nya 
styrelserepresentanter från Vinön kommer RoseMarie att vara ordinarie ledamot och Therese Allard 
ersättare. 
 
På nätverksträffen på Vinön liksom nu på årsmötet pratade Bengt Almkvist om möjligheterna att få till 
ett flerårigt projekt tillsammans med alla Leader-områden inom skärgårdarna. Han efterlyser idéer och 
vi bidrog med det vi tycker är viktigt från vår horisont. Flera idéer fördes fram som t ex etablering av 
hyresbostäder samt strandskyddsproblematiken. Styrelsen kommer att diskutera vidare på nästa möte. 
 

   Förutsättningarna för dem som bor i skärgården  
   är olika på olika ställen runt om på kusten och i 
   insjöarna, men problematiken och möjligheterna  
   är liknande. Vädret, fisket och kommunikationer  
   är alltid frågor som diskuteras kring borden när 
   tid ges och det är ofta man blir påmind om att vi 
   har det ganska bra på vår lilla holme i Hjälmaren.  
   Vi har ett fiske att prata om och vi har en färja  
   som någon gång kan bli försenad. 
 
   Vill du höra mer om mötet på Dalarö kan du a
   prata

lltid 
 med någon av oss.  

                                                                                         Eva & Rosie & Mona 

 
 
  

Foto: Ann Forslund 
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Det känns som att våren har kommit extra tidigt i år. Det finns 
snödroppar i var och varannan trädgård. På sina ställen har inte de lite 
mindre vinterhärdiga växterna inte frusit in utan har fortfarande gröna 
blad. Det kanske är dags att börja satsa på odling av exotisk frukt till 
våren.  
 
Det är också tid för att sitta och drömmande titta i frökataloger och läsa 
om fantastiska växter som man egentligen skulle vilja ha i sin trädgård 
men så smått inser att man nog inte har plats till eller att de passar in. 
Men drömma kan man ju. 
 
Man kan ju passa på att 
plantera om 
inomhusväxterna och ge 
dem en liten skjuts nu 
när ljuset kommer 
tillbaka.  
 
De växter som man 
övervintrar inomhus 
börjar ofta få bladlöss så 
här års, det får bl. a 
mina fuxior i alla fall. 
Bladlössen är ett 
fantastiskt släkte det är 
bladlushonorna som 
övervintrar och sätter 
igång med att producera 
barn helt på egen hand utan hannar. Angreppen blir extra svåra så här års 
eftersom bladen som kommer är så späda och lätta att sticka hål på. 
Angreppen brukar ge sig när man klipper ner växterna eller när man 
ställer ut dem. Om man vill bekämpa bladlössen så är vanlig såpa ett bra 
alternativ. 
 
Även om det känns som om våren börjar komma så kan man ta in några 
grenar och driva fram dem till blom. Man kan ta äppel- och päronkvistar 
när man beskär, eller forsythia, rosenkvitten eller något annat man tycker 
är fint.  
 
Nu här i mars när vi kommer få sådana där soliga härliga dagar kan man 
klippa bort gamla blad och växtdelar på perenner som är härdiga. 
 
 
Ha det bra i vårsolen önskar             Rosie på Vinön! 

- 15 -



                              Om filbunke, smör och ost 
 
Den här dagen hade filbunken smakat alldeles extra gott. Var det den gräddiga 
ytan som jag bestrött med smulad pepparkaka och ingefära? Eller bara att den 
hämtats kall från brickan på matkällarens golv? Bara att njuta av 
sommarmorgonen och en filbunksfrukost ute i trädgården. Med varje sked sjönk 
innehållet i filbunksskålen. Den var gjord av pressat glas med  blå kantrand.  
 
Filbunke sätts på färsk hel mjölk som  får några dagar på sig att surna i 
rumsvärme och ”sätta sig”. För att smaka riktigt gott serveras den kyld. 
Mjölken, 3 liter, hämtade vi varje afton i kruka från Samuel och Anna Larssons 
gård på norra Vinön. Dottern Brita och mamman handmjölkade sittande på pall 
med pannan lutad mot kons länd.  Deras fingrar kramade bestämt kring torra 
spenar vilka gav ifrån sig mjölken. Med ett vispande ljud strilade den ner i en 
rostfri spann som de höll fastklämd mellan knäna. Allt eftersom korna i 
ladugårdens bås blev mjölkade tömdes spannarna ner genom silen i ett högt smalt 
kärl som stod ute på backen. Sedan ställdes kärlet på kylning i vatten. Det var 
den nysilade spenavarma mjölken vi bar hem och som bland annat blev till 
filbunkar. 
 
Larssons kor hade betat fritt hela dagen i hagen vid öns nordvästra hörn. När de 
blev törstiga lunkade de ner till stranden och drack direkt ur sjön. I kvällningen 
samlades de vid hagens grind och väntade med stinna juver på att få komma hem 
till ladugården och bli mjölkade.  Vi sommargästbarn var gärna med och vallade 
korna. När min familj kom till Vinön bodde 350 människor på ön och man räknade 
till över fyrtio brukade gårdar, de flesta hade små mjölkdjursbesättningar.  
 
Med djurhållning för mjölkproduktion, smör och ostframställning levdes livet på 
landets gårdar i långliga tider. I dag är läget ett annat, men jag och säkert 
många andra skulle gärna vilja se fler kor, fler får och kanske getter på Vinön.  
 
Så möttes jag en dag för länge sedan av en märklig syn. Det var Rachel som satt 
på en varm häll uppe i backen, solen sken på hennes möda; hon ville pröva på att 
kärna smör efter gammalt. Med en skål grädde från en mjölkgård i Vallentuna 
vispade hon idogt och länge. Vi andra hann gå till ”biblan” och tillbaka innan några 
små smörklumpar hunnit bildas i björkvispen. Sen kom Rachel springande för att 
visa sin ”guldklimp” som skulle tvättas och saltas.  Vid generationsskiftet på just 
den gården gjorde ungdomarna sig av med djuren och för de äldre blev det en 
stor förändring: saknad efter en förlorad livsstil men lättare arbete. De dagliga 
mjölkningarna brukade kallas ”Den vita piskan”.  
 
Långt in i vår tid har traditionen med fäbodliv norröver levt kvar.  Kor och 
getter vallades upp till sätern i sommarens början för att beta av skogens löv 
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och ängens grönska. Mjölk togs om hand av kvinnorna som bodde på sätern under 
sommaren. De beredde smör, ost och mesost på plats. Mot hösten blev det dags 
att åter valla djuren ner till ladugårdar och stall.  
 
Så ter sig fäbodliv på sina håll än i dag. Rachel och jag fick en gång vara med om 
säsongens sista dagars fäbodliv i norra Italiens alper. Här lever en stark 
tradition vidare. Vi såg djuren vallas ner från alpängarna på 2000 meters höjd 
till vintervistet på 1300 meters höjd. Det var i den nordostliga provinsen 
Trentino och området heter Valle di Fiemme. Djurens återkomst till gårdarna 
kring byn där vi vistades är en höjdpunkt, särskilt när de vallas genom gatorna. 
Man firar i flera dagar med skördemarknad, konserter, tal och ostutställning. I 
kommunalhusets entréhall möttes vi av bord efter bord med otaliga gula runda 
ostar på komjölk, vita fyrkantiga ostar av getmjölk, allt dekorativt utställt bland 
vindruvsklasar och vetekärvar. Kvalitetsdomare gick omkring, smakade, luktade 
och förde protokoll. Bergsbönderna själva och deras familjer var på plats och 
väntade ivrigt på domarnas omdömen om just deras produkter. På italienskt vis 
flödade orden. Det tog en evighet kring varje ostbit. Vår guide, en ung 
marknadsekonom, sammanfattade leende svadan på någon minut; hon förklarade 
att varje gård med fäbod och alpängar skapar sin egen ost och hur den får smak 
och konsistens beroende på jordmån, väderlek, ängarnas gräs, örter – och inte 
minst lagringens längd och temperatur. Dessa ostar säljs lokalt och har gott 
rykte.   
 
I min väska hade jag redan två inslagna ostpaket från sätern vi just besökt. 
Deras djurbesättning skulle vallas ner dagen därpå. I en kraftfull jeep hade vi 
åkt uppåt, uppåt längs en smal mörk skogsväg kantad av timmertravar. Vi 
blickade ner mot topparna på jätteträd vi passerat och såg en glimt av solen högt 
ovanför oss. Det var en tidig septembermorgon.  

 
Vi anlände slutligen till fäboden Malga Sass strax under 
trägränsen. Skuggorna var fortfarande djupa. Daggen 
låg kvar på blommorna som ännu inte hunnit öppna sig. 
Korna var ute på bete. Tittade man neråt, förbi stallet, 
bredde gröna ängar ut sig mot den milsvida skogen som 
vi just åkt igenom. Dolomiterbergens toppar lyste gulvita 
på håll. Malga Sass  är en av många traditionella små 
bergsgårdar med grisar, kor, getter, mejeri, 
matservering med traktens rätter samt enkel 
inkvartering för familjer, vandrare, klättrare  och andra 
semesterfirare. Allt i liten skala.  
 

Den unge bonden Graziano Lozzer hade just övertagit driften av familjens gård 
efter sin far. Allting produceras enligt biologiska principer, något man är stolt 

- 17 -



över och använder i varumärket. Inga konserveringsmedel används. Graziano 
berättade att de 20 hornlösa fjällkorna lämnar mjölk till daglig smör- och 
osttillverkning. Det blir ca 15 kilo ost av 160 liter dagsfärsk komjölk. Osten 
lagras sedan upp till ett halvt år. Ystningen sker vid en temperatur av 35 grader 
med alpörten caglio. 
 
Den här morgonen var vi med: över en eldstad av 
natursten ute på gården hängde en magnifik 
kopparkittel som rymde 200 liter. Tunn rök steg upp 
från ett lågt fyrfat på hjul som sköts in under grytan. 
Mjölken värmdes, caglio tillfördes och Graziano, (med 
hjälp av sin lille son i folkdräkt) rörde i grytan med ett 
redskap liknande en harpa med ett tiotal strängar. 
Mjölken blev snart till grynig massa som sedan 
knådades och lades i linnesäck. Därefter pressades den 
ner i en träform och locket tyngdes av en stor gråsten.  
 
Vi hade lite tid över innan maten. Vi gick omkring på 
alpstigarna, tittade in i Grazianos nybyggda ladugård och åt sedan lunch i 
fäbodens rustika matsal. Salens mitt upptogs av en värmande murad ugn, vad vi 
kallar torparugn. 
Vi åt mycket och länge. Familjen Lozzer ville visa mångfalden av sin 
osttillverkning och olika sätt att använda ost i matlagningen.  
 
En rätt Rachel kommer ihåg är: mild fet ost skärs i stavar och varvas på tallriken 
med finstrimlad späd spenat. Häll över olivolja tillsatt med en pressad 
vitlöksklyfta. Krydda efter smak. 
Jag gillade fatet med lagrad och tärnad hårdost på en bädd av skivad kokt 
potatis. Allt under en sås av hackad salladslök, salt, ättika och olivolja.  

 

 
 

Text: Gunilla Blomé och Rachel Goff 
Foto: Rachel Goff 
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Några tips för ryggen - del 1 
 

I Hemmets Veckotidning nr 30/2007 fanns en artikel om ryggbesvär. 
Med tillstånd från tidningen får vi citera delar av artikeln.  

 
Här kommer några tips om hur man själv kan lindra det onda. 
 
Tipsarna är två naprapater, Claes Henriksson och Ingmar Holmström. En naprapat arbetar med 
orsakerna till smärtan eller funktionsrubbningarna i leder, rygg, bäcken och muskler.  De arbetar 
med mer varierade metoder än en kiropraktor, som manipulerar lederna (inte en övertalningsmetod, 
utan en justeringsteknik) i större utsträckning. Även naprapaten arbetar med manipulation, till 
skillnad från en osteopat som använder enbart mjukare metoder. 

 
 Rör på dig, även om du har ont. Promenader är utmärkt, ta stavar till hjälp 

om det behövs. Undvik att sitta. Ryggraden komprimeras, vilket inte är bra.  
 

 Måste du sitta mycket på jobbet? Ta med en äggklocka och ställ den på 
ringning en gång i timmen för att påminna om mikropaus. Gå några varv i 
rummet. Rör armarna. Själva rörelserna är inte så viktiga, bara att du rör 
dig.  
 

 Ont i ländryggen? Ligg på mage vid vila, det lindrar. 
 

 En nackkudde lindrar nacksmärtor och förebygger spända muskler. Har du ingen nackkudde kan 
det räcka att rulla ihop en handduk och lägga som stöd.  
 

 Undvik värmebehandling de första två dygnen med ryggsmärta. Det känns skönt för stunden, 
men efter några timmar sker en försämring vilket beror på ökad svullnad i området. Kyla är 
mycket bättre eftersom det dämpar svullnaden.  
 

 Använd smärtstillande läkemedel vid akuta nack och ryggbesvär. då rör du dig lättare och blir 
därmed snabbare återställd. 
 

 En bra sittställning får du med en stol som stödjer ryggen. Om du inte får stöd, 
lägg en hoprullad handduk eller kudde i svanken. Justera stolens höjd så att 
fotsulorna får stöd mot golvet. Armarna ska få avlastning mot skrivbordet. Om 
du har ett tangentbord ska detta vara så lågt som möjligt för att undvika spända 

axlar och skuldror. Tänk på att en plånbok i bakfickan kan rubba balansen i 
ländryggen. (Ett tips från Åsa för att hitta rätt sittställning- sätt dig på händerna. 

Gunga lite fram och tillbaka. Stanna i den position där sittbenen trycker som mest på fingrarna, 
tag bort händerna. Där är det lätt att sitta rak i ryggen!) 
 

 Hjälpmedel som underlättar för dem som har rygg- eller nackbesvär är exempelvis höj- och 
sänkbart skrivbord, rätt inställd kontorsstol, headset vid telefonarbete, värmeskydd vid arbete i 
kyla och drag samt extra svankstöd vid bilkörning. 
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mars  2008 

 
Vecka 9 1 lördag 14.30 Studiecirkeln Vinön förr, Vinöns skola 

 2 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 10 3 måndag   
 

4 tisdag Badresa till Vingåker              17.45 
18.30 Brandövning                                                                                                  

 5 onsdag 19.00 Tjejträff  handarbete                                                                               
 6 torsdag  Beställ bröd!

 7 fredag   
 8 lördag 14.30 Studiecirkeln Vinön förr, Vinöns skola               Internationella kvinnodagen

 9 söndag 16 - 17 Biblioteket öppet  

vecka 11 10 måndag   

 11 tisdag 17.45 Badresa till Vingåker 
 

 12 onsdag 
14.15 
18.00 

Öppet hus, Svenska Kyrkan, i Missionshuset           HKH Kronprinsessans 
Möte Bondecirkeln, i skolan                                                         namnsdag

19.00 Tjejträff påskpyssel                                                                          

 13 torsdag  
                

                                                             Beställ bröd! 
 14 fredag   

Sophämtning  
 15 lördag 14.30 Studiecirkeln Vinön förr -  flyttad idag till Missionshuset 

 16 söndag  16 -17 Biblioteket öppet  

vecka 12 17 måndag   
 18 tisdag 19.00 Möte om transportsamordning, i skolan 
 19 19.00 

 
onsdag Tjejträff Äggsexa 

 20 torsdag 17.40                                                                           Vårdagjämning  Beställ bröd!

 21 fredag   Långfredag

 22 
 

 lördag                                                                                                                  Påskafton
 

 23 söndag 
 

 Biblioteket stängt                                                                                 Påskdagen

vecka 13 
24 

 

måndag  Gudstjänst, Sv Kyrkan  Mikael Schmidt  Kyrkkaffe               Lämna in bidrag
                                                                                                        till nästa Ö-blad! 

 25 tisdag 17.45 Badresa till Vingåker                                                                  Våffeldagen

 26 onsdag  
19.00 

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan   TIDSBESTÄLLNING 
Tjejträff 

 27 torsdag  Beställ bröd!
 28 fredag       Sophämtning  

14.00  
29 lördag 14.30 

Öppet hus 
Studiecirkel 

 30 söndag 16 -17 Biblioteket öppet  

APRIL 
Vecka 14 31 måndag   

17.45  
1 tisdag 18.30 

Badresa till Vingåker 
Brandövning 

 2 Onsdag 19.00 Tjejträff 
 3 Torsdag  Fotvård Ingalill Sevefjord i skolan  TIDSBESTÄLLNING 

 

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