Några ord från redaktionen…
Den varma sköna delen av hösten
verkar nu vara över. Alla vackra löv
har fallit och lägger sig som ett täcke
över marken. Allhelgonahelgen
brukar alltid innebära busväder! Och
så verkar fallet vara även denna gång.
Men på lördag ska det vara soligt
igen, om vi får tro vad de säger,
meteorologerna på TV.
En månad går fort! Det märker vi tydligt, vi som gör Ö-bladet. Plötsligt är vi
där, den 25:e då material till Ö-bladet ska vara inne! Nu var det alltså dags igen!
Förra månaden efterlyste vi synpunkter på vad Ö-bladet ska innehålla. En del
har hört av sig, men vi är fortfarande intresserade av att få höra vad ni läsare
tycker.
Vad har då hänt denna månad kan man fundera över.
Jo, den nya välkomstskylten har ju kommit upp. Ni ser den på framsidan samt
även inne i tidningen.
Många besökare har upplevt Vinöns höst under oktober. Det har varit både
skolklasser och olika vuxna som har kommit på olika temavandringar, möten
eller konferenser.
Tjejträffarna är igång igen efter sommaruppehållet, kommande program finns i
tidningen. Varje onsdag händer det något.
Och Handla 24 kommer varje onsdag! Vilken service! Vissa veckor är det bra
med kunder medan det andra veckor inte är så många. Det är värdefullt att ni
handlar, även om det inte är regelbundet! Kom ihåg att vi kan hjälpa till i skolan
på tisdagar vid beställning. Det är bara att kontakta någon av oss som är vana
vid datorn; Åsa, Eva, Christina, Veronika ....
Denna månads Ö-blad har Christina Johnsson och Eva Widlund jobbat med.
Fotografer är RoseMarie Olsson och 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 2008 är 80 kr för enskild och
150 kr för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på
föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

Tjejträffarna
har varit igång några år (7 år!)
Vi träffas som vanligt på onsdagar klockan 19.00 i Vinöns skola.
Resten av höstens program:
5/11

Ostprovning. Alla tar med sig en bit av en intressant och spännande ost

12/11

Filmkväll. I dagsläget vet vi inte vilken

19/11

Pepparkaksbakning samt en kola- och knäckkokning

26/11

Julkransbindning Lokal: Monas garage

3/12

Luffarslöjd
Viola Hjälmarö kommer hit och hjälper oss att göra något fint

10/12

Filmkväll – vi ser ”Mamma Mia” samt dricker lite glögg

17/12

Julavslutning – knytis

Reservation för eventuella ändringar.

Alla är hjärtligt välkomna!
Tjejgruppen

Svensk Kassaservice stänger
Svensk Kassaservice avvecklas under andra halvåret 2008, efter ett beslut i
riksdagen. Vissa kontor blir Nordeakontor och resterande kontor stänger.
Fråga i kassan vad som händer med ditt kontor och när.
Kassatjänster via lantbrevbäraren upphör den 28 november 2008.
Det finns fler alternativ.
Det finns flera alternativa sätt att ta ut pengar och betala räkningar, nu när Svensk
Kassaservice stänger. På den här webbplatsen kan du läsa om några av dem.
(www.pts.se/pts/Templates/Page.aspx?id=36998&epslanguage=SV)
Postens övriga tjänster påverkas inte.
Post- och paketutdelning och Postens övriga tjänster (till exempel postombud)
påverkas inte, utan fortsätter som vanligt.

Fotvård
Elisabeth Behr

Inga-Lill Sevefjord

Zon- och

medicinsk fotterapeut
kommer till Vinöns skola

massageterapeut,
kommer till Vinön

onsdag 5 november.

onsdag 12 november
Tidsbeställning:
Boka tid på

tel 019-13 66 04 eller 070-557 48 03

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

___________________________

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper
upp till 25-30 personer, även fika och mat på

___________________________

Just nu….
blommor, potatis
samt vinterkransar

möten och privata tillställningar, t.ex.
födelsedagsfester, dop, begravningar.

Bokning och förfrågningar:
Yvonne Karlsson

tel 019 - 44 80 57,
073 - 928 04 05

Veronika Persson tel 070 - 743 82 45

Beställning av julbockar mottages.
För dagsaktuell information eller önskemål ring
Välkomna hit och titta om något passar!

Mona Blixt
019-44 80 50, 070-370 59 50

Bästa vinöbilderna 2008
Sista chansen att rösta på årets bästa bilder!
Under november månad kan du fortfarande rösta på vilka bilder som är
årets bästa vinöbilder. Sex olika amatörfotografer har lämnat in bidrag till
årets utställning. Den finns i lilla salen i skolan. Där finns också röstlappar
att fylla i. Du kan alltid besöka utställningen i samband med bibliotekets
öppettider eller när skolan är öppen i något annat sammanhang.

Alla som är med och röstar kan vinna ett av bidragen.
Resultatet av årets omröstning presenteras på julmarknaden söndagen den
14 december. De tre som har fått flest röster kommer att belönas med ett
pris. Samtidigt kommer de tre vinnande bidragen att lottas ut bland dem
som har röstat på just dessa bilder.

Grattis
Therese och Johan
till lille Vidar
som föddes 7 september

Hustomte vid skolan
Har ni sett hur fint det har blivit runt skolan? Sedan i somras har
föreningen haft en extra hjälp i Kenneth Karlsson. Han har fejat, målat och
fixat runt skolhuset under dessa månader fram till första november.
Kenneth har även hjälpt till att hålla vandringsstigen öppen för alla som
uppskattar att gå den.
TACK Kenneth för ditt arbete under denna tid!
Styrelsen Hembygdsföreningen

Fredagsbakningen

Kallelse till höststämma

fortsätter som vanligt!
Fr o m fredagen den 28 november kan
Du förutom det vanliga sortimentet
beställa saffransbröd och
pepparkakshjärtan
till 1:a advent
Tel 019 - 44 81 60
070 - 239 02 11
Sten

TILL SALU

Vinökraft kallar alla medlemmar till
föreningens höststämma i
Missionshuset
lördagen den 22 november kl 15.
Styrelsen för Vinökraft

- Bli medlem i Vinökraft -

Fin fotogenlampa
1900 - tal
Bud
2 st gamla mjölkkannor,
50-liter
Bud
Vedkap – klinga
Bud
Hästvagn (Landå)
Bud
För kontakt och visning:
Berthold Karlsson, Vinön
tel.019 – 448081
(föremålen finns i Lars Karlssons
fastighet på Vinön)

Föreningen jobbar för att miljövänlig
vindkraft ska kunna produceras på Vinön
och att en del av avkastningen samtidigt
ska kunna användas för att främja öns
framtida utveckling.
Medlem i förening blir man genom
att betala in årsavgiften 100 kr på
föreningens bankgiro 5577-3592.
I meddelandefältet anger man samtidigt
sitt namn och e-postadress, och/eller
telefonnummer.
Medlemskapet är personligt. Medlemskap i
föreningen medför inga bindande krav på
ytterliggare ekonomiska insatser men
däremot så ska man framöver ges förtur till
att teckna andelar i ett ev. framtida
vindkraftverk - om man så vill.

Vinökraft
Det börjar dra ihop sig till höststämma för
Vinökraft. Val av olika funktioner i föreningen
kommer att hållas. På dagordningen finns det
också en punkt om ansökan om bygglov.
Styrelsen kommer att berätta vad som är
på gång och hur vi har tänkt att jobba.
All medlemmar är varmt välkomna att delta
och lämna synpunkter på hur föreningens
arbete ska fortskrida.
Stämman äger rum lördagen den 22 november
klockan 15. Vi siktar på att vara i Missionshuset.
Kallelsen sker via det här numret av Ö-bladet,
men vi försöker också att skicka en påminnelse till
medlemmar via e-post eller brev om vi har tillgång
till adressen.
Växthuseffekten och energi
Det går inte en dag utan att vi i media får höra om
växthuseffekten och dess påverkan på vårt klimat.
Vi får också höra att en stor del av koldioxidutsläppen kommer från användning av energi och
att vi behöver mer energi, framförallt elström.
Det är nog riktigt att vi behöver mer elström men
det bästa vore om vi samtidigt kunde ersätta
smutsig el som tillverkas i kolkraftverk med ny ren
elproduktion. Det bör gå lättare om förbrukningen
inte ökar, eller i vart fall inte ökar så snabbt.

Ö-bladet november 2008

Vinöns yta består till omkring hälften av skog
(225 hektar). När skogen avverkas så blir det
förutom timmer även mycket grot, dvs grenar,
toppar och småträd. Groten kan samlas i stora
högar och flisas efter att ha fått ligga och torka
under flera månader. Om groten samlas in från
alla avverkningar på Vinön så går det att få ut
omkring 500 megawattimmar per år (MWh/år).
När flisen förbränns i ett kraftvärmeverk så blir
en tredjedel av energiinnehållet i flisen elström
och resten blir fjärrvärme. Ett vindkraftverk av
samma storlek som de vid Lännäs kyrka kan på
Vinön producera nästan fyra gånger så mycket
energi som i groten och då i form av elström
som är mer värdefull och användbar än värme.
Används marken enbart för att producera energi
så är energiskog effektivt, men kanske inte så
snyggt. En energiskog som gödslas och sköts
väl skulle behöva utnyttja ca 10 % (50 hektar)
av arealen på Vinön för att ge lika mycket energi
som ett vindkraftverk per år.

Vad media är mindre duktiga på att berätta är att
vi faktiskt kan spara mycket el. En sparad
kilowattimme är både bra för vår miljö och
plånboken.
Den energi som vi ändå behöver ska vi försöka ta
från förnyelsebara energikällor. På Vinön så
använder vi tillsammans ca 1000 megawattimmar
elström per år (MWh/år). Sen är vi ganska duktiga
på att nyttja bioenergi, och lite solenergi också.
Vindkraft och bioenergi
På Vinön används mycket bioenergi eftersom
många Vinöbor tar ved från skogen för att
värma upp sina hem. Bioenergi är precis som
vindkraft i grunden omvandlad solenergi som
ger mycket liten påverkan på växthuseffekten.
Ett vindkraftverk på Vinön skulle inte hindra
skogsbruk och uttag av bioenergi.
Men hur mycket energi kan man få från bioenergi jämfört med vindkraft på Vinön?

Text - Vinökraft

Bild - Bernt Forsberg

Vinökraft - gm Ulf Johnsson - Telefon 019-44 80 11

www.vinon.se ~ företag/vindkraft
E-post: vinokraft@allt1.se

Dubbelt välkommen till Vinön!
Här fanns både den gamla och den nya välkomstskylten, men nu är det bara den
nya kvar. Den gamla skylten sattes upp av Vinökommittén på 70-talet. Efter ett
tiotal år tyckte man att skylten såg lite tråkig ut och skolbarnen på ön målade
då dit en sol, en flagga och färjan så klart. Och så blev det som en helt ny skylt.
Det är åtskilliga grupper som har poserat framför skylten för att få ett foto från
besöket på ön. På senare tid har röster hörts för att få dit en ny skylt. Det var
dags för förnyelse!
Sven-Åke Persson tog på sig uppdraget och gjorde den öppna grinden som nu
välkomnar alla som kommer till ön. Sven-Åke har också gjort alla andra skyltar
som har kommit upp utmed vandringsstigen och vid norra badet denna sommar.
Här nedan får Sven-Åke hjälp av Berthold och Kenneth. Senare var Mona där och
planterade blommor. Tänk vad mycket ideell arbetskraft det finns här på ön!
Eva Widlund

Kollektivtrafiken i Östernärke i framtiden
Jag har varit på ett informationsmöte om länstrafiken i Östernärke.
Målet är att få en bättre trafik för i princip samma pengar som man betalar idag.
Det är en stor förändring som är på förslag, och kommunen/länstrafiken vill gärna ha in synpunkter.
Det fanns inget speciellt datum, men ”ett par månader” ger någon gång i början av december.
Hur funkar det idag?
Idag är kollektivtrafiken uppdelad i tre delar; färdtjänst, skolskjutsar och linjetrafik. Kommunerna
och landstinget betalar till Länstrafiken AB som upphandlar resorna. Idag är det tre upphandlingar
och vattentäta skott mellan de olika trafikdelarna, delvis beroende på att kostnadsfördelningen
mellan kommun och landsting ser olika ut i de olika delarna.
Hur ska det bli?
Förslaget går ut på att man lägger ihop dessa tre Östernärkepotter (skolskjutsar, färdtjänst och
linjetrafik) till en. Man låter en ordinarie busslinje gå mellan Odensbacken och Örebro. Den ska gå
snabbare än idag. Inte kringelikrokarna runt EkebyAlmby, och inte stanna och ta upp folk på så
många hållplatser i stan för att sedan släppa av de människorna på andra hållplatser i stan. I övriga
Östernärke sköts närtrafiken med olika fordon; stor buss, liten buss, färdtjänst eller taxi efter behov.
Omstigning (byte) sker i Odensbacken, utom för färdtjänstpassagerare som inte klarar detta (och
kanske deras medresenärer som då får åka taxi till stan med färdtjänstresan).
Under högtrafik och skolskjutsturer går närtrafiken fasta turer, i övrigt blir det
beställningsturer à la färjan. Genom att de slipper köra tomma stora bussar kan de
köra fler turer. Och genom att man inte betalar för att färdtjänstbilar ska åka i
tomme till och från stan. En onödig utgift.
Det kommer också att kunna bli flexiblare med
hållplatser. Det ska finnas en stomme med hållplatser, men därutöver så
kommer en viss flexibilitet att finnas i och med att man beställer resan.
Hur kan det här vara så stor skillnad? Beställningsturer har det ju
funnits förut också?
Som jag ser det så ligger det nya i att man samordnar alla typer av kollektivtrafik. Att man kommer
bort från stuprörstänkande och onödiga inlåsningseffekter. Ett liknande resultatinriktat synsätt i
andra delar av den offentliga verksamheten skulle kunna leda mycket långt. Förslaget nu är ju inte
hur långtgående som helst, utan gäller främst en huvudman för trafiken. Men ändå, man är inne på
att se över skoltider, att utveckla samordningen även med andra kommuner (och även andra län,
Sörmland), att kunna göra upphandlingen som ju blir ganska speciell i kraven på lokalkännedom så
att ett lokalt bolag kan vara med i konkurrensen. Det skulle kunna ge plats för ett taxiföretag i
Östernärke igen. Och så är det trevligt att se att man försöker samordna saker som kan samordnas,
istället för att dela upp till ingen nytta alls, som med posten och citymail som ska sitta och köra
dubbelt med de brev som ska hitut. Ibland är det ingen konst att få transportföretagen att åka färja.
/Åsa Ödman

Julmarknad i Vinöns skola söndag 14/12
Alla som vill delta i årets julmarknad ska anmäla sitt intresse
till Yvonne på tele 44 80 57 eller 0739-28 04 05.
Anmälan ska vara inne senast den 25/11.
I decembernumret av Ö-bladet återkommer vi med tid
och utbudet på årets julmarknad.

Arbetsgruppen Norra Badet
Möte onsdag 5 november, kl. 17.30,
hos Margareta Fahlander.
Alla intresserade är välkomna!

Höststädning av Norra Badet
Lördag 22 november, kl. 10.00
Vi gör ett sista ryck inför vintervilan.
Välkomna!

Skola på Vinön – utan skola
Skolan på Vinön las ner 1996 och ändå bedrivs en
stor del undervisning nu på ön. Antalet barngrupper som kommer till ön för att ha skola ute
blir fler och fler. Hela hösten har vi haft grupper i
alla åldrar förresten, från förskolan till vuxna.
Uppleva, upptäcka och undersöka här på ön blir
basen för fortsatta studier i klassrummet.

Temavandringarna
Att det finns ett stort intresse för våra temavandringar märker vi. Tidigare har det mest
varit våren och vintern som har lockat våra besökare, men denna höst har vi glädjande nog
haft fullt upp. Det har varit Eva, Rosie och Veronika som har jobbat med alla grupper. Vi
går nu in i en lugnare period med våra temavandringar. Under november och december
har vi några vuxengrupper men inga barngrupper. Vi hoppas dock få en riktig vinter så vi
kan bjuda in till härliga vinterdagar.

Projektmötena fortsätter på tisdagar
Vad kul det är när flera tankar och idéer utbyts. Alla som kan och vill komma med på våra
projektträffar kan bidra med värdefulla synpunkter i vårt utvecklingsarbete. Vi har varit
några stycken som har träffats regelbundet och nu byter vi dag för att det passar flera
bättre tror vi, 18.30 tisdagar alltså!

Ny kurs 2009

Det är nu dags att anmäla sig till nästa kurs i Utomhuspedagogik här på Vinön.
Inbjudan skickas ut och
alla som jobbar med
barn och som är
intresserade av att
använda sig av
verkligheten som ett
läromedel är välkomna
att höra av sig.
Ni kommer garanterat
att få ett roligt och
intressant år här på
Vinön.
Eva Widlund
temavandringar@vinon.se

SNABB VILTGRYTA
2 port
250-300 g lövbiff
1 liten purjolök
100 g svamp, champinjoner eller kantareller
2 tsk flytande margarin
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
1 tsk färsk timjan eller
2 krm torkad
2-3 tsk grovkornig söt senap
1 dl minifraiche
Tillbehör
kokt potatis eller ris, grönsaksblandning
Gör så här
Strimla kött och purjolök, skiva svampen.
Fräs i matfett på medelstark värme. Blanda i
salt, kryddor, senap och minifraiche. Låt det
få ett uppkok.
JÄGMÄSTARENS BÄSTA
4 port
500 g grytbitar av älg, rådjur el hjort
1 msk smör
1 stor gul lök
2 morötter
2½ dl köttbuljong,
(1 tärning)
1 flaska porter, 33 cl
1 lagerblad
½ l färska kantareller
1 msk smör
100 g chèvre (getost) el fetaost
3 msk tinade lingon
½ dl hackad persilja
Gör så här
Bryn köttbitarna runtom i en gryta. Tärna
lök och skär morötterna i slantar. Lägg det i
grytan och låt fräsa med en stund. Häll över
buljongen och portern. Lägg i lagerblad och
låt småkoka ca 1 timme. Stek kantarellerna i
smöret ca 10 min. Lägg dem i grytan. Smula
över osten och strö över lingon och persilja.
Servera med ugnstekta potatisklyftor och
grönsallad.

Hösten är grytornas tid. Visserligen tar de
lite tid att koka men tiden gör ju att
köttet blir mört och smakerna utvecklas.
Gör man sedan grytan dagen innan
”mognar” grytan och blir ännu godare.
Smaklig måltid önskar Christina Johnsson

FRANSK GRYTA MED SYLTLÖK
6 port
1 kg nötkött av högrev, bog, fransyska
2 msk smör
1½ tsk salt
½ tsk svartpeppar
5 dl sky + buljong
2 dl rödvin
3 msk vetemjöl
100 g bacon
100 g cornichons
100 g syltlök
1 knippe bladpersilja
Gör så här
Skär köttet i grytbitar, 2x2 cm. Bryn dem i
omgångar. Salta och peppra och lägg över i
en gryta. Skölj ur stekpannan mellan varje
omgång med 1 dl vatten. Häll på mer buljong
och vin så det täcker köttet. Lägg på lock
och låt grytan sjuda minst 30 min. Blanda
mjölet med lite vatten och rör ner det i
grytan. Låt grytan sjuda ytterligare 5 min.
Strimla bacon och stek bitarna knapriga.
Strö dem över grytan tillsammans med gurka
och syltlök. Klipp persiljan över och servera
den
tillsammans
med
vitlöksdoftande
potatisgratäng och vitlöksbaguette.
KRYDDIG OCH ENKEL KORVGRYTA
4 port
1 gul lök
1 tsk rapsolja
300 g chorizokorv
2 äpplen
2 dl matlagningsgrädde
½ dl mellanmjölk
4 msk skånsk senap
1 msk pepparrot på tub
salt, nymalen svartpeppar
1 röd paprika + 1 gul paprika
Gör så här
Ansa lök och skär i tunna klyftor. Värm en
stekpanna och stek lök i olja tills den blir
mjuk och gyllene. Skär korven i 2 cm tjocka
skivor och stek den med löken i 3 min.
Skär urkärnade äpplen i klyftor och blanda
ner i stekpannan. Häll ner matlagningsgrädde, mjölk, senap och pepparrot i pannan
och koka samman i 2 minuter. Smaka av med
salt och peppar. Skölj paprikorna och skär
dem i enkronasstora bitar. Vänd ner dem i
grytan precis innan servering.

Jag tror det är första gången jag skriver trädgårdssidan för november och
det inte har varit frost överallt på ön. Det är ju så höstlikt det kan bli nu,
men dahliorna blommar och har blommat makalöst fint under september
och oktober. Jag har ju fått dem av Anita P, som i sin tur också har fått
dem av bekanta. De har verkligen varit fina nu under hösten så tack så
mycket!
Bilden föreställer dahlior
framför bladen på min
rönnsumak som nu har
orangea blad.
Min mormor hade dahlior som
vissa år var de nästan lika
höga som hon var lång. Hon
var bra på att odla dahlior. De
dahliorna fick ligga kvar i
jorden ett år, då vi tyckte det
var för mycket jobb med att
ta upp den och förvara dem
under vintern. Det var ju en
del jobb med den när de växte också. Det är ju bittert nu att vi lät dem
försvinna, särskilt eftersom jag efter ett par år upptäckte att dahlior är en
rätt så bra växt, en favoritväxt till och med.
Man måste ju ta upp dem varje år, men det gör ju också att man gräver
om i jorden och då stör man ogräset. Dahlior får ett kraftigt bladverk och
det är ju en ogräshämmande faktor. De flesta dahlior kräver stöd och det
är faktiskt lite svårt att få till det på ett bra sätt. Stöden måste på plats
innan de blåser omkull för då vräker de gärna ut sig som de primadonnor
de är.
Mormor hade kogödsel till sina dahlior och de växte bra. Jag har
hönsgödsel till mina dahlior och det verkar fungera bra. Dahlior behöver
mycket vatten, särskilt om det är varmt och det ser man på växten, stora
gröna blad som släpper ut massor av vatten. Det är ingen läderartad yta
eller gråvit behåring som är typiskt för växter som tål torka.
Något annat som är bra med dahlior at att de blommar länge på hösten
ända fram till frosten kommer som sagt, då är det dags att ta upp dem.
Jag låter mina dahlior vara ute tills de fryser ner, då får man njuta av
blomningen längsta möjliga tid. Eftersom vi har långa höstar här på ön, ja
på många andra öar också så är dahliorna ett bra val, trots att de är lite
vräkiga med sina stora blommor i många färger.
Hälsningar från Rosie

på Vinön!

november 2008
vecka 44

vecka 45

vecka 46

1

lördag

2

söndag

3

måndag

4

tisdag

5

onsdag

6

torsdag

7

fredag

8

lördag

14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr”

9

söndag

16 -17 Biblioteket öppet

Alla helgons dag

16 -17 Biblioteket öppet
18.30 Brandövning
18.30 Projektmöte
Fotvård – Inga-Lill Sevefjord i skolan – TIDSBESTÄLLNING
19.00 Tjejträff

Beställ mat!

Gustav Adolfsdagen Beställ Bröd!
Sophämtning

10 måndag
11 tisdag
12 onsdag

Beställ mat!
18.30 Projektmöte
Elisabeth Behr i skolan - Zonterapi och massage – TIDSBESTÄLLNING
14.15 Öppet Hus i Missionshuset
19.00 Tjejträff

13 torsdag

Fullmåne Beställ Bröd!

14 fredag

vecka 47

15 lördag

14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr”

16 söndag

16 -17 Biblioteket öppet

17 måndag
18 tisdag

18.30 Projektmöte

19 onsdag

19.00 Tjejträff

Beställ mat!

20 torsdag

Beställ bröd!

21 fredag
22 lördag
23 söndag
vecka 48

Sophämtning

15.00 Höststämma, Vindkraftsföreningen, Missionshuset
10.30 Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe
16 -17 Biblioteket öppet

24 måndag
25 tisdag

18.30 Projektmöte

26 onsdag

19.00 Tjejträff - OBS! Denna gång i Monas garage

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

Beställ mat!

27 torsdag

Beställ bröd!

28 fredag

December
vecka 49

29 lördag

14.30 Studiecirkeln ”Vinön förr”

30 söndag

16 -17 Biblioteket öppet

1

måndag

2

tisdag

18.30 Projektmöte

3

onsdag

19.00 Tjejträff

4

torsdag

1:a advent

Beställ mat!

Beställ bröd!

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

