Några ord från redaktioner ...
Mitt i en riktig värmebölja ska Ö-bladet
bli klart och komma ut till alla våra läsare.
Det blir ett sommarnummer för två månader.
Det innebär att vi har haft fullt sjå att få med
all information som behövs för hela sommaren.
Men naturligtvis kan det uppstå olika saker
under sommarveckorna som behöver
informeras om, olika evenemang osv.

Titta på anslagstavlorna och på hemsidan!

Förutom Ö-bladet är våra anslagstavlor och hemsidan viktiga informationskanaler.
Ungdomarna i skolan ska också kunna informera. Därför är det viktigt att alla som
ordnar något tänker på att lämna en lapp med gällande info till dem.
Aktuellt-rutan

På anslagstavlan vid skolan finns nu en ruta för viktig aktuell information. Mycket
annat sitter kanske hela sommaren men här ska bara det som är riktigt aktuellt sitta.
Två färjor men en turlista

Denna sommar har man valt att testa ett nytt system för att undvika tomturer.
Sommarfärjan fungerar som en ”skuggfärja” till ordinarie färja. Det innebär att när
ordinarie tur är fullastad ringer personalen till den andra färjan som då kommer och
hämtar de som inte kom med. Viktigt att veta är dock att personalen på sommarfärjan
bara jobbar dagtid.
På framsidan ser vi Alva med kompisen Michelle. Alva tillbringar alltid sina somrar
på Vinön med sin familj. Bilden är tagen av Carin Fremling. Övriga bilder är tagna
av RoseMarie Olsson och Eva Widlund.

En riktigt skön sommar
önskar vi från redaktionen
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 2009 är 80 kr för enskild och 150 kr
för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens
konto.
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Sommarens utställningar
KARIN EURENIUS OCH LYDIA LARSSON
inleder 20 juni - 4 juli

Karin Eurenius, Fransisco Vargas Leon och Lydia Larsson på vernissagedagen

Både Karin Eurenius och Lydia Larsson har varit elever hos Fransisco Vargas Leon, som har
kurser i oljemålning. Karin har varit med på några utställningar bl.a. med Lions Club på Örebro Slott
och Kulturhuset. Har också målat en del akvarell och deltagit i teckningskurser och kroki.
Lydia, sommarboende i Hampetorp målar mest landskap i olja. Har haft utställning i Ånnaboda i
Kilsbergen våren 2008.

Vinöns gamla skola
vardagar 10.30 – 17.00 onsd, lörd, sönd 10.30 – 19.00
019 – 44 81 07, 44 81 01

www.vinon.se

Utställningarna fortsätter ...
5 juli ‐ 18 juli blir det naturmotiv i olja, acryl och akvarell med trion

Ann-Marie Berg, Majken Mattisson, Elisiv Thorén
19 juli – 1 aug är det så dags för näste utställare ‐ Björn Lilja
Sommaren avslutas med tavlor som är broderade av Maria Ekblad
Denna utställning pågår 2 aug – 16 aug

OBS: Stor brandrisk!
Det råder för närvarande
totalförbud för eldning
på hela Vinön
Tänk alltid på att när det är torrt i markerna kan en liten eld
sprida sig med blixtens hastighet.

Dags för

SIMSKOLA
på Vinön

Redaktionen kan glädjande meddela att

simskolan börjar måndagen den 6 juli
vid norra badet, någon gång på förmiddagen.
Hör av dig till RoseMarie Olsson för mer
information på 0736 18 77 11

Ju fler vi blir som hjälps åt - desto roligare blir det!
Kan Du vara med och Göra en insats i sommar?
Några medlemmar lägger ner ett stort jobb på att få allt att fungera på
sommaren. Kan du hjälpa till lite så underlättar det mycket! Det kan vara att
hjälpa till inför eller vid olika arrangemang, eller ge lite stöttning i
konstutställningen/försäljningen. Vi ska ha skolungdomar som vanligt, men ibland
behövs hjälp med öppning och stängning eller korta insatser vid t.ex. lunchraster.
Ju fler vi är som jobbar desto lättare och roligare är det!
Även enstaka insatser är värdefulla.
Kontakta gärna Yvonne Karlsson, 0739-28 04 05 eller
Eva Widlund, 0768-56 46 92
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Vinön Krocket Open - 5 juli
runt midsommarstången mitt på ön
Stor uppslutning blev det förra året, även om vädrets
makter inte var med oss hela tiden. Men vad gör det?
när man kan använda parasollerna som paraply.

Vinnaren av vandringspriset,
en särskild Vinöklocka blev
Johan Wilhelmsson på Värdshuset. Och nu är ju självklart
frågan vem som lyckas vinna
årets tävling.

Alla kan spela krocket,
gammal som ung!
Vi plockar fram bågar, klot och klubbor och så
tävlar vi i lag mot varandra på två banor. Kom
ensam eller i en grupp till skolgården och så
gör vi lagen där. Förra året var det här unga
gänget med och spelade. Från vänster ser vi
Smilla, Simon, Elis och Estelle.

Vernissage 13.00 i konstutställningen, Vinöns skola
Ann-Marie Berg, Majken Mattisson och Elisiv Thorén
heter denna periods konstnärer som målar naturmotiv i olja, acryl och akvarell.
Utställningen pågår under perioden 5 juli - 18 juli

Utställningen ”Hjulångare och andra fartyg på Hjälmaren”
av Hans Fredell öppnas samtidigt i Missionshuset

Fika och glass finns att köpa under eftermiddagen.
VÄLKOMNA till en trevlig eftermiddag!
Vinöns Kultur- och hembygdsförening 2009

Funderar du på att bygga ut?
Bygga nytt, eller varför inte
en altan?
Jag utför snickeriarbeten!

Fotvård
Inga-Lill Sevefjord,
medicinsk fotterapeut ,
kommer till Vinön
torsdag 3 september

Tomas mek svets & snickeri
Tomas Neiler på Nygård
0708-164963

___________________________

TILL SALU

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

___________________________

STUGA ATT HYRA

Hund- och kattmat,
kattsand, tuggben mm.

Susanne och Ray Reinholdsson
Tel 44 54 34 eller
070 – 45 60 316

4 bäddar,
tillgång till toalett och dusch.
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn eller
veckovis.
Intresserad?
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Mopparna intar Vinön
Lördagen den 4 juli – ”Dagen då vi ska fylla färjan till Vinön”
så skriver Moppers i sin inbjudan till årets Vinöutflykt. För alla som gillar
gamla moppar blir det en riktig höjdardag! Läs mer på deras hemsida
www.vk-moppers.se

Dags för …

LOPPIS
gammalt och nytt

söndag 26 juli klockan 13 – 16
i bersån vid Vinöns skola.
Anmälan
Senast fredag 24 juli kl 17.00 i skolans konstutställning
tel 019 – 44 81 07
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

”Mannen från Malmberget”
En monolog av Svante Lindkvist med Göran Forsmark
som aktör.

Torsdag 30 juli klockan 19.00
i bersån vid Vinöns skola
Entré
Skådespelaren Göran Forsmark är känd från filmerna Jägarna,
Den tatuerade änkan, Kreuger, Skärgårdsdoktorn m fl
OBS! I händelse av regn sker föreställningen inomhus.
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

Gammeln tar oss alla
Vi firar med musik
Comboio spelar på värdshuset. Fritt inträde!
Kom loss och fira med oss den 14 juli kl. 20!
Alla är hjärtligt välkomna!
Åsa och Johan

6 juni, Sveriges nationaldag vid färjan till Vinön i Hampetorp samlas vi. Vi är
Lions Club Örebro med fruar och gäster. Lions Club Örebro har som tradition
att avsluta varje halvår med ett möte där vi även har med våra respektive.
I år hade vår klubbmästare Bertil Ljungvall förlagt denna avslutning till Vinön.
Ett utomordentligt initiativ, för det var för undertecknad - som bott 20 år i
Örebro - mitt första besök på Vinön.
Det blev en underbar dag. Med en excellent guidning av Eva Widlund, delvis
med stöd av egen medlem Bengt Sjöqvist, som ju med hustru Margit under ett
flertal år varit bofasta på Vinön. Evas medryckande berättelser på alla de platser
vi besökte - Udden, begravningsplatsen, skolan och missionshuset - gjorde också
att besöket blev intressant och lärorikt. Traktorfärden med maken Berndt var
också behaglig. Stoppet och möjligheterna att handla hos öns bagare gav också
mersmak. Sedan hade vi en trevlig avslutning med gös och äppelkaka på
värdshuset. Det var en fantastisk fin dag där Eva och Berndt skall ha ett stort tack
för att vi fick möjlighet att se och lära så mycket. Ett tack också till Värdshuset
och dess personal för en utomordentlig god middag.
Detta besök gav mersmak och det kanske blir en tradition för Lions Club Örebro
att avsluta sitt verksamhetsår på Vinön. Solen sken under vårt besök och regnet ja
det kom sista 100 metrarna innan färjan lade till i Hampetorp.
Tack för vi fick komma och slå vakt om Ert fina Vinön.
Dick Persson, President LC Örebro

Fiske med NOT
lördag 2009-07-11 kl 10:00
alt söndag 2009-07-12
En fångstmetod som inte längre är i bruk i
Hjälmaren. Men det finns några fiskare som
var med då denna metod användes och
fortfarande kan ”nota”.

Passa på att uppleva detta fiske i verkligheten medan kunskapen fortfarande finns.
Vi samlas vid Norra Land där noten läggs ut och vi får en genomgång av vad alla delar i
noten heter. Kl 11:00 går båtarna ut och ”notar”. Naturligtvis så används snipor som
härstammar från Allan Erikssons långa båt produktion. Vi håller på i någon eller några
timmar beroende på ”fiskelyckan”.
Då notfiske är mycket beroende av lugnt vatten så har vi söndagen som reservdag
och då samma tider.
Kom med egen båt och ta med några extra flytvästar så att även icke båtburna kan få se
fisket från sjösidan.
Om vädret är tjänligt så kommer vi även att kunna köpa kaffe mm vid stenbryggan.

Välkomna!

Hembygdsföreningen på Vinön visar
Hans Fredells utställning

”Hjulångare och andra fartyg på Hjälmaren”
i Missionshuset, över gatan från Vinöns gamla skola
Utställningen visar den viktiga sjöfart som förkommit på Hjälmaren, från den första hjulångaren på
från mitten av 1800-talet till den sjöfart som förekom inpå 1960-talet. Den rikliga mängd av
fotografier och annat som Fredell sammanställt visar vilken betydelse sjöfarten haft på Hjälmaren
under den här tiden.

Alla hälsas hjärtligt välkomna att besöka utställningen som kommer att kunna ses under
några sommarveckor med ... officiell invigning söndag den 5 juli.

Öppettider blir detsamma som för utställning och försäljningen i Vinöns skola.

Nu är det gott om …….
blommor, potatis, grönsaker, kryddörter, jord mm.
Ons-, fre- och lördagar är jag på torget i Kumla men är hemma igen sen eftermiddag.

Välkomna hit och titta om något passar!
För dagsaktuell information
eller önskemål ring

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

RÖKT ÅL och KOKTA KRÄFTOR
Säljes från första helgen i juli
Håll vid gula krysset

Johan Nilsson
0768-559714

Vinöns handelsträdgård
har öppet under sommaren
Perenner, sommarblommor, passionsblommor, jord mm.
Plantor kommer in successivt.
Pelargonsuccén fortsätter hela sommaren.

Välkommen!
Kimmo Häkkinen
Tel 44 80 40 eller 070 582 91 24

Tallåsens Bangolf
Vinön
Elisabeth Behr

Öppet när skylten är uppe vid
vägen!

Zon- och

Vi har glass, kalla drycker och
godis mm.

massageterapeut

Välkomna!
kommer till Vinön

onsdag 26 augusti

För information och öppettider ring

Kerstin och Ola Stenberg
Boka tid på
019-44 80 23

tel 070 - 399 58 08

0706-52 04 25

tel.tid 8.00 - 9.00

0706-97 42 19

___________________________

__________________________

ÖPPET DAGLIGEN 08-17
KONFERENSER
i nygammal skolmiljö
Vi har uppehåll under sommaren
och starter igen i mitten av augusti.

NYBAKAT BRÖD
GLASS DRICKA
KAFFESERVERING I
TRÄDGÅRDEN
Vi återkommer med
information på
anslagstavlorna i
slutet av sommaren.

Bokning och förfrågningar:
Yvonne Karlsson

tel 019 - 44 80 57
073 - 928 04 05

Beställningar mottages och utföres alla
dagar
Tel 070 - 239 02 11

Veronika Persson tel 070 - 743 82 45
Sten o Mariann

Vilket lyckat midsommarfirande det blev!
Och vad mycket folk som kom och dansade och hade trevligt tillsammans. Det har nog aldrig varit
så många samlade vare sig på midsommarafton eller på midsommardagen.

Det är en stor organisation med många inblandade när det ska firas
midsommar. Carina Helmersson var midsommargeneral och hade
totalkontroll på allt och alla. Det var även hon som hälsade alla
hjärtligt välkomna.

Många spelemän hade
Jan‐Gunnar fått med sig
i år och med många olika
instrument.

Lekledaren Lina gjorde ett strålande jobb som med sin entusiasm
fick med sig gamla som unga, tjejer och killar i två jättestora
ringar.

På midsommardagen kom inte bara folkdanslaget från Vingåker
utan även en grupp från Danmark, så det blev extra många
dansare som bjöd på ett långt program innan de öppnade upp
årets utställningar i skolan.

REKORD pratas det om !
‐ för båda dagarna och
om någon händelsevis
lyckades räkna upp mot
700 eller vad det kan ha
varit vill vi gärna att ni
kontaktar redaktionen.

Text och bild: Eva Widlund

Hälsotipset!

Välkommen till Örtboden på massage
tisdagar och torsdagar.
Bokning på 44 80 09 eller 070 525 47 55
Jag har 2 års sjukgymnastutbildning, diplomerad och certifierad
massör. Mina liniment och oljor är dokumenterat cirkulationsökande och smärtlindrande. Innehar F-skattebevis
Lena Magnusson

Barncykel till 7‐åring önskas köpas
(eller hyra under sommaren)

Båtmotor 4‐takt utombordare liksom ankare
önskas köpas
Ring Marianne 019 ‐44 80 26

Biblioteket är sommaröppet hela
juli och augusti på söndagar
klockan 16 – 17.
Välkomna!
Yvonne Karlsson

Program sommaren 2009

Nu ....
är vi igång igen!
fredag

19 juni

Midsommarbuffé

lördag

27 juni

Double Inn - irländsk musik www.doubleinn.com

onsdag

1 juli

Roffe Wikström- blues www.roffewikstrom.nu

lördag

4 juli

Mobacka bluesband

onsdag

8 juli

Eldkvarn www.eldkvarn.se

lördag

11 juli

Cover Up

tisdag

14 juli

Comboio från Värmland spelar musik från Kuba www.myspace.com/salsacomboio

onsdag

15 juli

Cajsa Stina Åkerström www.cajsastina.com

lördag

18 juli

Mahtias Lilja and the dead flower (Country Americana)

onsdag

22 juli

Magnus Lindberg www.magnuslindberg.net

lördag

25 juli

Bie Blues Band www.biebluesband.com

onsdag

29 juli

Staffan Hellstrand www.staffanhellstrand.se

lördag

1 aug

Double Inn - irländsk musik www.doubleinn.com

onsdag

5 aug

Eva Eastwood www.evaeastwood.com

lördag

8 aug

Välgörenhetsfest för Sjöräddningssällskapet SSRS med musik av bandet
Time Machine www.timemachine.cybersite.se

onsdag

12 aug

Dag Vag www.dagvag.se

lördag

15 aug

Toolbox (covers) Säsongsavslutning

Många spännande artister och massor med god mat blir det hela sommaren, mycket lokala
och närproducerade produkter. För bokningar ring 019- 44 80 10
Se även info på Vinöns hemsida www.vinon.se

Varmt Välkomna till Vinöns Värdshus!

Värmen har slagit till en del tycker om värmen och andra är mindre nöjda
med vädret. Det är precis samma sak med växterna vissa växter stortrivs
i värmen och växer inte över huvud taget när det är under 10° och andra
växer snällt i regn och 5-6°. Jag har själv färskt i minnet den kallaste juni
på 50 år då, det blåste dessutom och det är det i bara alpinska växter och
fetblad som klarar sig oberörda ifrån. Vad ska man då välja om man vill
vara helgarderad för alla väder? Ölandstok Potentilla fruticosa klarar det
mesta men är inte så exklusiv ovanlig, det finns vita och rosa sorter som
komplement till den vanligt gula men lite roligare kan man ju ha. Förra
året var ju fuchierna jättefina det inte så varma och regniga vädret
passade alldeles utmärkt till dem. Flitiga Lisa och Lotta vill ju gärna ha lite
skugga och rikligt med vatten.
De riktiga solälskarna känner man igen genom att bladen ofta är ljusa
eller är lite ludna. De kan även ha små eller smala blad som ger mindre
avdunstning. Bladen är gärna lite läderartade hos vissa växter. Växter
som har tjocka blad eller tjocka stammar som ex pelargoner klarar
värmen bra, men de måste ju självklart vattnas.
Det bästa är ju att antingen kunna förutspå hur sommaren blir eller att
helgardera sig med många olika sorter och varianter på växter.
Att vattna på kvällen är ju ett
gammalt beprövat knep för att
vattnet inte bara ska dunsta bort.
Där de spanska skogssniglarna
har fått fäste rekommenderar
man numera att vattna på dagen
för att det inte ska vara så fuktigt
runt växterna på kvällen och
natten då sniglarna är mest
aktiva.
Här är de ju inte än så vi får
vattna när vi vill.
Njut av värmen och solen medan
den är här och ha en härlig
trädgårdssommar!
Hälsningar från Rosie!

har öppet dagligen fram till mitten på augusti kl. 10-17
Sortimentet kommer att vara ungefär som förra året:

Dam- barn- och tandemcyklar för uthyrning,
kärror, hjälmar och barnsadlar
Torkade örter, örtsalt, färsk sommarhonung och
andra vinöprodukter
Skorpor med örter och annat gott i
Godis, glass och dricka
Kort, magneter
Trädgårdsprylar man inte kan leva utan
Örtplantor
Lenas delikatessprodukter
Råd och dåd till din trädgård
Trevliga block med fina motiv på
Kermik från Lenas Lera
Potatisen låter vänta på sig. Ett talesätt är att man ska
vänta två veckor efter att man har sett första blomman
och det har vi gjort, i dagarna så någon gång blir de väl
klara.

Varmt välkomna!
önskar RoseMarie med familj och
sommarjobbande ungdomar

Melodikryss i bersån den 2/8 kl 14
T-draget kommer och spelar och vi andra lyssnar och kryssar
Vid regn kryssar vi i Missionshuset

Varmt välkomna!

Vi fyller 5 år som
sjöräddningsstation i Hjälmaren!
Familjedag på Vinön
2009-08-08
kl. 11.00-15.00
Norra Badet
Åk och gå ombord på räddningsbåtar
Se en Rescuerunner i Hjälmaren
Besök av Kustbevakningens flygplan
Se sjöräddningsövning med räddningshelikopter och båtar
Roddtävling med Hjälmarsnipor
Lokala produkter till försäljning under dagen
Skoj för barnen….
Kaffe & dopp

Mat & dryck
Finns att köpa vid
Norra badet
hela dagen!

Låt bilen stå kvar på fastlandet!
Transport finns på Vinön eller hyr cykel. Promenad från färjan till
Norra badet 2,5 km

PS. Missa inte kalaset på Vinöns Värdshus på kvällen.
Biljett köper du på Värdshuset, i fiskvagnen i Penningbo
eller av besättningen.
”Time Machine” spelar live hela kvällen. DS.

MATJESSILL MED LIMEMARINERADE
GRÖNSAKER
8 port
3 burkar matjesill i bitar, à 200 g
½ gurka
1 liten fänkål
2 salladslökar
½ tsk salt
1 lime, skal + saft
Tillbehör
gräddfil
Gör så här
Skär gurka, fänkål och salladslök i tunna
skivor. Blanda med salt, limeskal och
limesaft. Låt stå i minst 30 min. Häll av och
lägg sillen på ett fat med de limemarinerade
grönsakerna. Servera med gräddfil.
FÄRSKPOTATIS I UGN
4 port
Ugn 225º
700 g färsk småpotatis
2 msk smör
½-1 tsk salt, gärna örtsalt
3 krm nymald svartpeppar
150 g västerbottenost el annan smakrik ost
2 dl vispgrädde
1 pkt tärnad bacon, 140 g

Färsk timjan till garnering

Gör så här
Skölj, skrubba potatisen och dela potatisen
mitt itu. Lägg dem i en smord ugnsfast form.
Salta och peppra. Riv osten och blanda med
grädden. Häll över potatisen. Strö över
bacon. Grädda mitt i ugnen tills potatisen är
mjuk, ca 30 min. Garnera med färsk timjan.
ROSTAD FÄRSKPOTATIS MED
ROSMARIN OCH CHILI
Servera den här rätten som tillbehör till
grillat eller på buffébordet.
4 port
Ugn 200º
1 kg färskpotatis
2 kvistar rosmarin
2 delade röda
chilifrukter
8 vitlöksklyftor
1 citron, skalet
flingsalt
olivolja
rikligt med svartpeppar
Gör så här
Tvätta och borsta potatisen, gärna av sorten
minerva. Det skall vara ganska små potatisar.

Lägg dem i en skål tillsammans med färsk
rosmarin, delad röda chilifrukter, och
vitlöksklyftorna. Skala av det gula på 1
citron med potatisskalare och lägg i skålen
tillsammans med flingsalt, olivolja och
generöst med svartpeppar. Rör om så att
allt blandas, häll ut i en långpanna och stek i
200º ugn i 30–40 minuter. Rör om någon
gång under tiden.
LJUMMEN POTATISSALLAD MED
KYCKLINGFILÉ
2 port
300 g fast potatis
1 kruka romansallad
½ dl urkärnade svarta oliver
salt
1½ msk osötad senap, gärna Dijon
nymalen svartpeppar
2 kycklingfiléer
1½ msk flytande margarin
1 röd lök
2 tomater
½ msk kapris
Gör så här
Sätt ugnen på 200°C. Skölj och borsta
potatisen. Koka dem i lättsaltat vatten. Dela
potatisen i mindre bitar. Skölj salladen och
låt den rinna av. Hacka oliverna och blanda
dem med senap, salt och peppar. Skär ett
längsgående snitt i kycklingfiléerna och fyll
skåran med olivhacket. Salta och peppra.
Lägg filéerna i en smord ugnssäker form och
stek dem mitt i ugnen 15 - 20 minuter. Ta ut
filéerna och skär dem i skivor. Skala och
skiva löken. Dela tomaterna, ta ur kärnhuset
och skär tomatköttet i tärningar. Blanda alla
ingredienserna till salladen förutom potatis
och kyckling. Vänd ner potatisen försiktigt
och lägg sedan kycklingskivorna ovanpå
salladen.
Tips! Potatisen och kycklingen kan också
serveras kall. Man kan också utesluta
kycklingen, blanda ner oliverna med
potatisen och på så sätt få en vegetarisk
rätt.

Denna gång har jag anpassat recepten lite med
tanke på produkter som finns på Vinön –
färskpotatis från olika odlare, nyrökt lax från
Vinöodlarn och härliga Vinöjordgubbar från Maud
och Markus.
Glad sommar och smaklig måltid! Christina J

VARMRÖKT LAX MED VARM SLUNGAD
POTATIS
4 port
600 g varmrökt lax
Potatis och spenat
50 g pinjenötter
800 g färsk potatis, dillkokt
150 g färsk spenat
2 msk smör
1 msk pepparrot + 2 msk riven, helst färsk
½ tsk flingsalt + ½ tsk
1 krm nymald svartpeppar
Garnering dill
Gör så här
Rosta pinjenötterna i torr, het panna tills de
fått fin färg. Akta så de inte bränns. Dela
potatisen i bitar. Skölj och ansa spenaten.
Fräs potatisen i smör i en stor panna.
Tillsätt spenaten när potatisen är varm och
fräs hastigt tills spenaten mjuknat något.
Smaka av med 1/3 av pepparroten, hälften
av saltet och peppar. Lägg upp potatisen och
spenaten på ett serveringsfat och strö över
resterande
pepparrot,
salt
och
pinjenötterna. Servera med laxen och
garnera med en dillkvist.
Perfekt rätt om man har potatis kvar från
dagen innan. Dessutom går den snabbt att
laga.
SOJAGLASERAD KARRÉ MED ASIATISK
COLESLAW
Karré är kött med insprängt fett och
oslagbart för grillning. Servera en asiatisk
coleslaw till och kanske nudlar eller ris.
4 port
Glaze
1 msk soja
2 msk balsamvinäger
1 klyfta riven/pressad vitlök
1 msk riven färsk ingefära
1 msk flytande honung
Kött
4 skivor fläskkarré, à ca 200 g
Coleslaw
1 grovt riven morot
200 g vitkål
100 g rödkål
1 gul lök
2 msk balsamvinäger
3 msk olja, gärna sesam
½ pressad lime
1 msk flytande honung

1 tsk sesamfrön
flingsalt
Gör så här
Blanda soja, balsamvinäger, vitlök, ingefära
och honung. Låt stå medan du gör salladen.
Skala och riv morötterna. Riv vitkål och
rödkål, gärna i maskin. Skala och skiva löken
tunt. Blanda allt. Tillsätt 1-2 tsk flingsalt
och krama salladen med rena händer så den
blir lite mjuk. Vispa ihop balsamvinäger,
sesamolja, lime och honung och blanda i
salladen. Strö över sesamfrön. Grilla
karréskivorna cirka 3-4 minuter per sida och
pensla med glazen under tiden. Salta och
peppra. Servera med salladen och ditt
valfria tillbehör.
FLÄDERBLOMS- OCH MYNTAPARFAIT
MED JORDGUBBSOPPA
6 port
4 äggulor, (spara och frys vitorna!)
2 dl socker
4 dl vispgrädde
1 citron
1 kruka mynta
2 dl outspädd fläderblomssaft
Jordgubbssoppa
1 citron
750 g jordgubbar, ca 1½ l
1 dl florsocker
3 dl vatten
Till servering: ätbara blommor
Gör så här
Vispa äggulor och socker pösigt. Vispa
grädden fast och vänd ner i äggsmeten.
Tvätta citronen noggrant, riv det gula på
skalet med ett rivjärn och pressa ut saften.
Blanda skal, citronjuice, myntablad och
fläderblomssaft och mixa till en jämn smet.
Rör försiktigt ner i äggsmeten. Klä en form
med plastfolie och häll i smeten. Täck
parfaiten och ställ i frysen i minst tolv
timmar.
Jordgubbssoppa: Tvätta citronen och riv
det gula på skalet med ett rivjärn. Lägg alla
ingredienser i en mixer och kör tills det blir
en slät soppa. Ta ut parfaiten ur frysen.
Doppa hastigt formen i kallt vatten för att
lossa parfaiten. Skär upp i skivor. Häll upp
soppan i tallrikar och ställ en skiva parfait i
och garnera med ätbara blommor.

BUSS- OCH FÄRJETIDER 2009
Från och med 13 juni 2009

från Vinön
Helgfri måndag-fredag
tim min

5
6
7
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
00

40
30
30
40
20
15
25
55
50
50
45
15
05
10
00
20
10

Buss till Örebro

Helgfri lördag
tim min

Sön- och helgdag

Buss till Örebro

tim min

Buss till Örebro

6.03

6
8
9
10
12
13
15
15
16
17
19
20
21
23
00

6.55
7.58
10.10

11.50
14.48
15.20 v
16.33

19.47
1

21.15

1
1
1,2 fredag

45
20
50
40
20
25
05
55
45
35
10
05
40
20
10

7.15

1

8.45
10.20
12.40
15.35

1,A
1
1
1
1

7
8
9
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23

20
20
40
20
10
50
30
10
00
40
35
35
25
15

1

8.50

12.40

17.40

1
1
1
1

1,2 fredag

från Hampetorp
Helgfri måndag-fredag

Helgfri lördag

Sön- och helgdag

tim min

tim min

tim min

5
6
7
8
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23

15
05
00
05
05
45
40
50
20
20
15
10
40
30
35
55
45

Buss från Örebro

7.55
9.30
11.27
13.33
15.04 v
15.30

16.12

17.10v.17.15k
18.07
1

19.20

1
1

21.15

1,2 fredag

6
7
8
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23

20
10
45
15
05
45
50
30
20
10
00
35
25
05
45

Buss från Örebro
1

8.25
10.10
12.40
15.25

1
1,A
1
1
1

6
7
8
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
22

55
45
45
05
45
35
15
55
35
25
05
00
00
50

Buss från Örebro
1

8.25

12.30

17.35
1
1

21.00

1
1

23.25

1,2 fredag

Färjan inväntar bussen och
tvärtom i max 5 min.

Mobiltelefon till färjan
070-649 24 13

1 = Kallelsetur året om
2 = Endast fredagar

Julafton och nyårsafton trafikeras
leden som helgfri lördag.

Telefon till färjstugan
0771 65 65 65

A = Inställd tur på julafton
V = Körs inte 14/6 - 15/8 2009
K = Körs inte 16/8 2009-9/6 2010

13/6 t o m 16/8 körs extrafärja vid behov

29/8 tänder vi marschallerna när mörkret faller på
I år vill vi se ännu fler ljuspunkter utmed stränderna!
Ni vet hur det går till - tänd lyktor på bryggor
och stenar vid strandkanten och ute i vattnet.
Om det inte blåser för mycket är det väldigt
vackert att placera marschaller ute på stenar i
sjön. Två marschaller ihop syns bättre än en
ensam. Det går även att använda facklor bara
man är noga med brandsäkerheten. Gå eller åk
sedan runt och titta på alla ljus. Är det lugnt är
ju en liten stilla båttur en lysande idé.
Lysen Vinön runt? Beror naturligtvis på vädret,
men norra stranden kantas alltid med lysen.

Samvaro vid norra stranden – Kiosken är ÖPPEN!
Norra stranden på Vinön kantas med marschaller varje år. Lyskvällen har också
blivit ett tillfälle att träffas, gå runt och prata med vänner. I år håller kiosken
öppet, vilket betyder att du kan köpa marschaller, glass, dricka och kaffe!

Köp marschaller!
I år kan du alltså köpa marschaller direkt vid norra stranden,
men även innan på olika ställen på ön.

Tänk på att placera marschallerna säkert!
Glöm inte att plocka rätt på resterna dagen efter!

Vinöns kultur- och hembygdsförening 2009

juli 2009

vecka 27

vecka 28

1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

4

lördag

5

söndag

6

måndag

7

tisdag

8

onsdag

9

torsdag

Värdshuset: Roffe Wikström - blues

Värdshuset: Mobacka bluesband
13.00 Vernissage. Invigning av båtutställningen. Krocketturnering
16 -17 Biblioteket öppet
Simskolan börjar
Beställ mat!

18.30 Brandövning
Värdshuset: Eldkvarn

10 fredag
11 lördag
12 söndag
vecka 29

10.00

Notfiske – se annons
Värdshuset: Cover Up
16 -17 Biblioteket öppet

13 måndag
14 tisdag
15 onsdag

Sophämtning

20.00 Comboio spelar på Värdshuset

H K H Kronprinsessans födelsedag Beställ mat!

Värdshuset: Cajsa Stina Åkerström

16 torsdag
17 fredag
18 lördag
19 söndag
vecka 30

Värdshuset: Mathias Lilja and the dead flower
13.00 Vernissage
16 -17 Biblioteket öppet

20 måndag
Beställ mat!

21 tisdag
22 onsdag

Värdshuset: Magnus Lindberg

23 torsdag
24 fredag
25 lördag
26 söndag
vecka 31

Värdshuset: Bie Blues Band
Loppis i bersån
16 -17 Biblioteket öppet

27 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

28 tisdag
29 onsdag
30 torsdag

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

Värdshuset: Staffan Hellström
19.00 Göran Forsmark – monolog i bersån

31 fredag

Vad händer mera på Vinön under juli månad?
Har det inte kommit med här i kalendariet så kan det anslås på anslagstavlorna på Vinön.

augusti 2009
vecka 31

vecka 32

1

lördag

2

söndag

3

måndag

4

tisdag

5

onsdag

6

torsdag

7

fredag

8

lördag

Värdshuset: Double Inn – irländsk musik
13.00 Vernissage och Melodikrysset
16 -17 Biblioteket öppet
Beställ mat!

18.30 Brandövning
Värdshuset: Eva Eastwood

SSRS dagen Se annonsering!
Värdshuset: Välgörenhetsfest för SSRS med liveband
H M Drottningens namnsdag

9
vecka 33

söndag

16 -17 Biblioteket öppet

10 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

11 tisdag
12 onsdag

Värdshuset: Dag Vag

13 torsdag
14 fredag
15 lördag
16 söndag
vecka 34

Värdshuset: Säsongsavslutning med Toolbox (covers)
Sista dagen för utställningar och hantverk i Vinöns skola
16 -17 Biblioteket öppet

17 måndag
Beställ mat!

18 tisdag
19 onsdag
20 torsdag
21 fredag
22 lördag
23 söndag
vecka 35

16 -17 Biblioteket öppet

24 måndag
25 tisdag
26 onsdag

Sophämtning
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan

Beställ mat!

- TIDSBESTÄLLNING

27 torsdag
28 fredag
29 lördag
30 söndag
vecka 36
Sept

Kurs i Utomhuspedagogik lö – må
10.30 Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe
16 -17 Biblioteket öppet

Lyskväll

31 måndag
1

tisdag

2

onsdag

3

torsdag

Beställ mat!

Fotvård – Inga-Lill Sevefjord i skolan - TIDSBESTÄLLNING

Vad händer mera på Vinön under augusti månad?
Har det inte kommit med här i kalendariet så kan det anslås på anslagstavlorna på Vinön.

