Några ord
från redaktionen

Den som väntar på något gott, brukar det ju heta. Säkert har flera märkt att oktobernumret
kommer sent. Det beror på såväl personalbrist som tidsbrist. Christina som brukar vara den
som håller i trådarna och drar ett stort lass för att få till tidningen varje månad är på semester.
Vi hoppas att ni har det riktigt skönt! Även om det finns de som kan hjälpa till så är det i alla
fall någon som måste ta huvudansvaret och få ihop allt material till rätt antal sidor osv. Och
detta är ju ideellt arbete så det får bli när det går helt enkelt. Dessutom hade beställningen på
papper till att trycka ö-bladet, som var gjord i god tid, hakat upp sig på något vis.
Men, men nu ... ska det tryckas i alla fall!
Hösten är här och vi ser fram emot fina dagar med klar hög luft och alla vackra färger som
naturen bjuder på när träden går till vila. Bussresorna är över för denna säsong. De sista hade vi
i slutet av september.
Till förra numret hade vi fått in väldigt mycket material varför en del fick vänta till oktobertidningen. En artikel om Sjöräddningens stora familjedag och femårsjubileum kommer i detta
nummer. Och självklart berättar vi om en annan stor händelse på ön – bröllopet! Det är inte så
ofta det är både vigsel och bröllopsfest på ön.
Projektet Utomhuspedagogik avslutas med ett seminarium den 24 oktober, där vi får besök av
Anders Szczepanski från Linköpings Universitet och från Möja kommer Bisse Alm för att
berätta hur man genom samverkan mellan små skärgårdsföretag förlänger säsongen och ökar
intäkterna. Visit Skärgården som bara har funnits i ett år är skärgårdens egen turistbyrå.
Till nästa nummer hoppas vi få in mycket material igen. Lämna gärna bidragen i god tid!
Det underlättar för oss i redaktionen!
Detta nummer har främst Åsa Ödman och Eva Widlund jobbat med.
Fotografer är Oskar Widlund, Eva Widlund och Carin Fremling.

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.
Lämna då in färdiga kuvert med adress och porto för de månader du vill ha Ö-bladet.
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.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

ÅRET PÅ ÖN ‐ En kurs i Utomhuspedagogik
med årets växlingar, 7,5 hp
För fjärde året ges kursen på Vinön
Dags att söka till 2010!
Kursstart i februari ‐ avslutning i november

Ansökan till Linköpings Universitet senast 15 oktober 2009 Anmälningskod: LIU‐2700E
Information ges av Eva Widlund 0768 56 46 92

Utomhuspedagogik, inriktning mot natur‐ och kulturmiljöer, 7,5 hp
Vi följer årstiderna på ön, vilket innebär en helg per årstid med start under vintern. Vi tar vara på det
specifika på ön och kopplar till skolans ämnen och teman. Ledarskapet, som skapar trygghet och
därmed ger förutsättning för lärande, utvecklas. Under kursen övas grundläggande friluftsfärdigheter.
Arbetssättet är upplevelsebaserat och reflekterande.
Kostnad för internatdygn och mat bekostas av deltagarna. Kursen ges på Vinön i Hjälmaren.
NATIONELLT CENTRUM FÖR UTOMHUSPEDAGOGIK ‐ Hälsa ‐ Lärande ‐ Miljö (NCU)
Kursansvarig institution: Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings Universitet

Det har varit ...

BRÖLLOP
i Missionshuset

och många var samlade, både öbor
och tillresta vänner för att närvara
vid vigseln och den efterföljande
bröllopsfesten.

Läs mer om bröllopet på nästa sida!
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RoseMarie Olsson och Martin Hellén
vigdes i Vinöns Missionshus 4 september
Vigselförrättare var Mikael Schmidt
Och så har RoseMarie Olsson blivit fru Hellén
och Martin har blivit sörbygdare när de flyttade
in i det nybyggda huset intill färjeläget.
Redaktionen önskar familjen all lycka!

Sonen Karl-Erik följde det hela tillsammans
med kusinen Anna.

Apropå Martins flytt från norra ön till
södra ön hade Jan-Erik och Katarina
satt ihop en allsång om Söra Vinön
”Min far bor på Söra Vinön,
min mor bor på Söra Vinön ...

.... och där bor jag själv!”

Bruden och närmsta
grannen Bertil
skrattade gott åt
ett bröllopshyss.
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Tryggve och Linda kom med Einar
medan lillasyster Matilda fick stanna
hemma hos mormor.

Karl Johansvamp!
Är lätt att känna igen med sin vita fot,
lilabruna hatt och gula rör under. Växer som
kompis med röd flugsvamp. Den är matig och
god och den ska aldrig smaka beskt – då har
du plockat gallsopp. Karl Johansvamp kallas
också stensopp.

Enkelt och utsökt recept
Skiva 2-3 svampar, plocka in salvia och grovhacka den, riv eller krossa 2-3
vitlöksklyftor.
Bryn vitlök och salvia hastigt i smör eller olivolja i en stekpanna. Lägg i svampen och
rör runt den. Passa på värmen – Karl Johansvamp bränns lätt och blir inte god då.
Salta.
Koka samtidigt upp en gryta vatten till pasta av någon trevlig sort. Sätt till salt när
det kokar och i med pastan.
Svampen kan lyxas till med grädde eller turkisk yoghurt i stekpannan.
Stjälp upp pastan i ett durkslag, spela snabbt med kallvatten. Vänd upp den på ett
serveringsfat och slå svampen över.
Det är gott med kokt mangold eller kokt endivesallad till som kan kokas tillsammans
med pastan i grytan. Servera med grovt bröd som man kan doppa i såsen.
Hälsningar Lena Magnusson

TJEJGRUPPEN
startar sin verksamhet för hösten
onsdag 21 oktober kl 19.00
Som vanligt träffas vi i skolan. Vi börjar med att planera höstens verksamhet.
Därefter tittar vi på en trevlig film. Har du någon trevlig, bra, spännande eller
underhållande film kan du väl ta med den så väljer vi vad vi ska titta på.
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Nytt från
färjegruppens
arbete
I förra numret av ö‐bladet bad
färjegruppen att ni skulle skriva ner
era åsikter och synpunkter och
lämna in till gruppen. Vi har fått in
svar från omkring 20 personer, både
fast‐ och delårsboende.

En genomläsning ger att följande ämnen tas upp ganska genomgående i svaren:
Sista färjan på vardagar
Toaletter vid färjeläget
Säkerhet på nätterna (i vissa fall blir väntan på ambulans längre)
Synpunkter på service‐nivån och bemötande
Synpunkter på sommarfärjan (den bör gå åtminstone helger maj – september/oktober, det
måste vara en fast turlista, den måste kunna gå senare än 18 om behov finns)
Synpunkter på förturerna (skyltningen måste bli bättre, förturskort måste kontrolleras, förtur
bör finnas hela året, de måste omprövas idag finns flera som har förturskort men som inte
uppfyller kriterierna, och då har de ju tappat sin legitimitet mot andra resenärer)
När så pass många spontant tar upp samma saker, så får man ju lätt intrycket att detta är något som
många tycker är viktigt.
En anledning till att vi ville ha in synpunkter var att Magnus Lagergren, ordförande i Östernärke
kommundelsnämnd hade förmedlat kontakt så att Landshövdingen, Rose‐Marie Frebran, ville träffa
Mona Blixt och Peter Kumlin från färjegruppen. De åkte in på ett möte på Länsstyrelsen där, förutom
Landshövdingen och Magnus L, även Fredrik Brokvist och Mats Johannesson från Vägverket i
Eskilstuna (Vv) deltog.
Peter och Mona var nöjda med att det hade varit bra diskussioner och samtal. Peter har skrivit
minnesanteckningar, där man kan läsa att ovanstående punkter diskuterades. Här kommer en liten
kort genomgång:
Sista färjan: Detta diskuterades, argumentet är ju som vi vet relaterad till arbetstiden. Vårt
svar på detta är att det finns andra typer av arbetsscheman som skulle lösa problemet. Detta
är dock inte aktuellt enligt Vv.
Toaletter: Vv ser över problemet, även Vinöns kultur‐ och hembygdsförening (VKHF) arbetar
med frågan.
Säkerheten. Länsstyrelsen tar på sig att titta vidare på det avtal som finns mellan Vägverket
och landstinget/räddningstjänsten.
6

Servicenivå och bemötande: Vv har tagit upp detta med rederiet.
Sommarfärjan: Önskemål om utvidgad sommartrafik lämnades. Detta ämne ska diskuteras
vid möte mellan färjgruppen och Vv samt rederiet den 5 oktober.
Förturerna: Vv ser över detta.

Några andra saker som finns med i minnesanteckningarna:
9 Vägverket poängterade sin ambition att tillgodose
en god försörjning och en bra service av trafiken på
leden.
9 Det finns önskemål om återinförande av
femminutersregeln för att lastningen ska kunna gå
smidigare.
9 Statistik på kvarvarande fordon efterlyses, då det
säger mer om kapacitetsbehovet än enbart antal
resenärer. En del avstår ju från att åka om de inte
kommer med.
9 Arbetstider, raster, och vilka turer som kan
dubbleras ska undersökas och förtydligas i turlistan.
9 Ett förslag om färjevärdar, t.ex. skolungdomar, som
på sommaren kan hjälpa till och bringa reda i
färjköerna, lämna information osv. diskuterades.
9 Vägverket står inför en omorganisation där
färjedriften kan komma att upphandlas centralt av
en nationell beställare, istället för som det är i
dagsläget att regionerna har ansvar för färjedriften
inom respektive region.
9 Det finns en utredning om att färjedriften ska kunna konkurrensutsättas. Den är inte klar.
Och den gäller inte specifikt Vinöleden, utan är en nationell översyn.
Den femte oktober har färjegruppen nästa möte med Vv och rederiet i Eskilstuna. Även Magnus
Lagergren kommer till detta möte.

För färjegruppen Åsa Ödman och Mona Blixt

Rökt ål 180 kr/kg
Säsongen börjar vid allhelgonahelgen.
Beställ gärna!
Johan Nilsson 0768 – 55 97 14
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Familjedag med SSRS
5 år i Hjälmaren
Sjöräddningssällskapets lokala station,
SSRS Hjälmaren firade sina första fem
år i sjön med en hejdundrande familjedag. Den tilldrog sig på norra badet
och i Jockes gästhamn där Jocke och
Birgit med flera familjemedlemmar
hade gjort riktigt fint.
När ett evenemang genomförs är det svårt att riktigt se hur mycket tid och arbete som är
nerlagt på planering och förarbete. Men det är som när man målar, ett bra förarbete
lägger grunden för ett bra resultat. När solen sken från klar himmel och sjön låg blank
sattes logistiken på prov- mer än 1000 personer kom, och 100 fritidsbåtar låg på redden.
Jag pratade med Roger Blixt som basar för stationen.
Hur upplevde ni i besättningen dagen?
− Det var en uppslutning över förväntan, och en mycket positiv respons från alla
deltagare, både besökande och gästande besättningar. Det var roligt med en så stor
intresserad publik som tittade på uppvisningarna. Det var också väldigt roligt att
räddningstjänsten i form av Nerikes brandkår från Örebro och Odensbacken samt
Vinöns brandvärn deltog. Svenska livräddningssällskapet är en annan ideell
organisation inom gebitet som bidrog till att visa bredden i engagemang för
livräddande insatser.
Kan du ge oss en kort sammanfattning av vad som hände?
− Förutom paraden av räddningsbåtar och uppvisningar av olika räddningsaktioner
fanns försäljning av lokala produkter, information om livräddningssällskapet och
sjöräddningssällskapet, samt nöjen i
form av chokladhjul, pilkastning,
hoppborg, rodeotjur och roddtävling.
Värdshuset såg till att det fanns mat och
kaffe. Passagerartransporter med traktor
o kärra alternativt fyrhjuling med kärra
gick i skytteltrafik över ön.
Bilparkering hade ställts i ordning på en
vall. Tack vare walkie-talkies fungerade
kommunikationen smidigt mellan
färjan, lokala transporter, besättningar,
speakertält och de ”allt-i-allon” som
ryckte ut där det behövdes.
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Alla kunde pröva på räddningsövningar som här hos
Svenska Livräddningssällskapet.

En arrangerad brand i en fritidsbåt satte igång en räddningsaktion med
alla enheter inblandade. Från land kunde man följa hela händelseförloppet.

Är det något du vill tillägga?
− Ett stort tack till alla
som var inblandade i
dagen och bidrog till ett
fint jubileum. Några
har nämnts i den här
texten, även Thomas
Källman och statisterna
i branduppvisningen
bör nämnas. I övrigt får
vi säga att alla som
deltagit ska ha ett stort
TACK.
--Dagen var ju inte slut bara för att den övergick i kväll. Då gick vi till värdshuset där det
var god mat och fullt ös till Time Machine hela kvällen.
/Åsa Ödman
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En riktig folkfest var det
denna dag och kön till
Värdshusets tält blev
ganska lång emellanåt.

Elisabeth Behr
Zon- och massageterapeut

KONFERENSER
i nygammal skolmiljö

kommer till Vinön

Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper

onsdag 7 oktober

upp till 25-30 personer, även fika och mat på
möten och privata tillställningar, t.ex.
födelsedagsfester, dop, begravningar.

BOKA TID på
070 - 399 58 08

Bokning och förfrågningar:
tel 019 - 44 80 57

tel.tid 8.00 - 9.00

Yvonne Karlsson 073 - 928 04 05
Veronika Persson 070 - 743 82 45

Julen

Nu finns.…

närmar sig!

Cyklamen, ljung
och snittblommor

Jag säljer jultidningar för hela

Mot slutet av månaden även
gravdekorationer och ljus

familjen. Om du är intresserad

vinöpotatis och grönsaker
t.ex. purjolök

av att se vad som finns, ring

Ons-, fre- och lördagar är jag på torget i
Kumla. Lördagar efter klockan 15 tar jag ledigt.
I övrigt är det öppet om jag är hemma, även
söndagar.

så kommer jag med katalogen!

Välkomna hit och titta om något passar!

Arvid Ödman Nilsson

Mona Blixt

44 80 19, 0768- 76 50 43

019-44 80 50, 070-370 59 50
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nu snabbare och enklare!

Handla24 jobbar med ständiga
förbättringar. En funktion som de har
infört är något som kallas ”min butik”.
Där kan man hitta alla de varor som
man själv har beställt under en viss
tidsperiod. Det gör att man slipper
leta bland alla kaffesorter eller
mjölksorter för att hitta den
förpackning som man ju ändå
beställer varje gång. ”Min butik” kan
förstås kombineras med att man
beställer varor ur det stora
sortimentet också. Man har också ökat hastigheten i systemet så att
veckohandlingen nu går ännu fortare.
Håll frekvensen uppe!
Jag vill bara påminna den som vill ha möjligheten att handla på detta sätt att
åtminstone handla någon gång ibland, så att frekvensen hålls uppe. Mitt
erbjudande om att låna dator (och fiberuppkoppling) står kvar, och då kan
man välja på att sitta o beställa helt själv eller få hjälp med beställningen.
www.handla24.se/orebro
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/Åsa Ödman 44 80 19

H
Heem
mkköörrtt ttooaappaappppeerr oocchh hhuusshhåållllssppaappppeerr!!
Klass 6B, Odenskolan säljer hushållspapper och toapapper för att tjäna pengar till sin skolresa i vår.
Priserna är något lägre än i affären.

Det som säljs är:
Lambi toapapper, 40 rullar för 170 kr
Serla toapapper, 24 rullar för 160 kr
Lambi hushållspapper, 20 rullar för 150 kr
Serla hushållspapper, 12 rullar för 130 kr.

Det är mer papper på varje Serlarulle, så vikten på en säck Lambi är ungefär densamma som på en
säck Serla. Leverans omkring den 22 oktober. Beställ senast den 8 oktober!
Hälsningar Arvid Ödman Nilsson, 44 80 19

VEDKLYV önskas köpa
Marianne 019- 44 80 26 el 14 31 11

Det har varit kräfttider och än finns
det nog kräftor att köpa på ön.
Många trevliga kräftskivor har det också
varit. Redaktionen har fått in flera tack och
nu samlar vi ihop dem till ett enda stort ...

TACK
till alla er som har stått som värdar
vid dessa trevliga tillställningar.
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Utomhuspedagogik för alla
Projektet tar slut men Temavandringarna lever kvar
Många barngrupper har kommit på olika temadagar under åren.
Projekttiden tar nu slut men vi fortsätter att bjuda in till olika dagar
och välkomnar grupper i alla åldrar. Det var just så vi jobbade mot
slutet ”Utomhuspedagogik för alla!”

Kunskapsturism
Temavandringarna har riktat sig till barn och ungdomar men nu vänder
vi oss till vuxna i något som vi kallar för kunskapsturism. Att besöka en
plats och samtidigt få lära sig något nytt är alltid intressant.
”Vinöföretagare i samverkan” jobbar tillsammans med olika erbjudanden.
Alla på Vinön som vill vara en del i denna satsning kontaktar Eva eller Rosie.

Friskvårdsdagar
Friskvård är viktigt och något som de flesta arbetsplatser lägger in i sin personalvård. Vi har gjort i ordning ett upplägg för
personalgrupper och andra att komma ut på t.ex. vintertema. Tänk vilka härliga friskvårdsdagar det kan bli om vi får is på
Hjälmaren. Något att tänka på inför kommande vinter! Självklart kan vi erbjuda friskvårdsdagar även under våren,
sommaren och hösten. Vi ordnar dagar efter gruppens önskemål.

Temavandring som Skärgårdsturism
SEMINARIUM 24 oktober 10.30 – 17.00

avslutning av projektet UTOMHUSPEDAGOGIK FÖR ALLA
Medverkan av

Anders Szczepanski Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik
Bisse Alm Visit Skärgården

En dag med en blandning av utomhuspedagogik i teori och praktik och tankar kring en vidareutveckling till
lönsam företagsamhet på öar eller andra små platser.
Inbjudan går i första hand till alla som på något sätt har varit med under projektets tid, alla engagerade öbor
och andra som vill vara med en om en bra avslutning som ska ge avstamp i framtiden! Frågeställningar och
diskussioner anpassas till deltagarna i seminariet.

Programmet för dagen finns på hemsidan och på våra anslagstavlor.
Middag och trevlig samvaro blir det på kvällen.
Subventionerat pris för dagen för sig och för middagen för sig.
Behöver du någonstans att bo ordnar vi det.
Anmälan senast 19 oktober till Temavandringar på Vinön
temavandringar@vinon.se tel 0768 56 46 92
Välkomna!

Eva och Rosie
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LAXGRYTA MED RÄKOR OCH SAFFRAN
4 port
3 schalottenlökar
1 msk smör
1 squash
2 dl vatten + 1 fiskbuljongtärning
½ paket saffran
2 dl grädde
1 tomat
1 morot
1 fänkålsstånd
500 g laxfilé
100 g sockerärter
200 g räkor, skalade
Gör så här
Skala och finhacka schalottenlöken, låt den
bli glansig i smöret i en tjockbottnad
kastrull. Skär squashen i bitar och tillsätt
dem. Häll över vattnet och tillsätt
söndersmulad fiskbuljongtärning, saffran
och grädde. Skär tomaterna i bitar, skala
och tärna moroten, skär fänkål i tunna
skivor. Lägg ner det i grytan och lår puttra
ca 10 min. Skär laxen i bitar, 3x3 cm. Lägg
dem i grytan och sjud försiktigt ca 7 min.
Dela sockerärterna i grova bitar och låt
sjuda ytterligare någon minut. Strö över
räkorna.
Servera med sallad och bröd.

KÖTTGRYTA À LA MONICA
4 port
600-700 g nötkött i bitar, t ex högrev
2 gula lökar
2-3 vitlöksklyftor
4 dl vatten
1 köttbuljongtärning
1 krm svartpeppar
1 tsk smulad timjan
2 msk soja
1½ msk dijonsenap eller annan osötad senap
2 dl vispgrädde
1 näve torkade trattkantareller
2 msk madeira
1½ msk vetemjöl
1 dl vatten
Gör så här
Skär köttet i kuber, ca 2x2 cm, grovhacka
eller skiva löken, hacka vitlöken. Koka upp
tillsammans med vattnet. Tillsätt kryddorna,
sojan, buljongtärningen, senapen och grädde.
Småkoka ca 1 tim. Tillsätt trattkantarellerna
och koka ytterligare 30 min. Tillsätt
madeiran och red av med mjölet och vattnet.
Koka ett par minuter. Smaka av.
CHILIKRYDDAD BIFFGRYTA
2 port
250 g lövbiff
1 förpackning wokgrönsaker, ca 500 g
3 tsk flytande matfett
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
ca 1 msk sweet chilisås
Tillbehör
kokt pasta eller nudlar

SENSOMMARGRYTA MED ENBÄR OCH
ROSMARIN
4 port
8 kycklinglårfiléer
1 msk smör
1 purjolök
10 krossade enbär
2 dl crème fraiche
½ dl svart vinbärssaft
1 kycklingbuljongtärning
1 rosmarinkvist
10 champinjoner
1 msk smör
1 dl röda vinbär eller lingon

Gör så här
Stek grönsakerna i 2 tsk av matfettet i en
stekpanna på stark värme tills de är knappt
mjuka. Ta upp dem. Stek det strimlade
köttet i resten av matfettet på stark värma
3-4 min. Lägg tillbaka grönsakerna i pannan
och smaksätt med salt, peppar och sweet
chilisås.

Gör så här
Bryn kycklinglårfiléerna i matfettet i en
tjockbottnad gryta. Skär purjolöken i skivor
och rör ner den i grytan tillsammans med
krossade enbär, crème fraiche, svart
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2 tsk ljus majsenaredning
Tillbehör
klyftpotatis, sockerärter
Gör så här
Skär kycklingen i ca 3 cm stora bitar. Skala
löken och skölj ev svampen. Bryn först
kycklingen, sedan lök och svamp i matfettet.
Lägg över i en gryta. Späd med vin och
buljong och tillsätt timjan. Låt koka på svag
värme under lock 15-20 min. Rör ner
redningen och lår koka upp på nytt. Smaka av
med salt och peppar.

vinbärssaft,
kycklingbuljongtärning
och
rosmarinkvisten. Låt puttra ca 20 min. Skär
champinjonerna i skivor och bryn den i smör.
Fördela dem över kycklinggrytan före
serveringen och toppa med vinbär eller
lingon. Servera med ris eller pressad potatis.
SEPTEMBERPAELLA
4 port
3 kycklingfiléer
1 msk smör
1 tsk salt
2 krm svartpeppar
1 kg wokgrönsaker
2 msk olivolja
1 burk kräftstjärtar i lag
1 dl svarta oliver
Ris
1 gul lök
3 vitlöksklyftor
1 msk olja
½ g saffran
3 dl avorioris
8 dl fiskbuljong
Garnering
1 citron i klyftor
persilja
Gör så här
Börja med riset. Skala och finhacka löken.
Skala och skiva vitlöken. Hetta upp oljan i en
stor kastrull och fräs lök, vitlök och saffran.
Häll i ris och buljong. Koka upp och lägg på
lock. Sjud på svag värme ca 25 min.
Stek kycklingfiléerna i smör. Kontrollera att
de är genomstekta. Salta och peppra. Skär
köttet i skivor. Stek grönsakerna i olja. Låt
kräftstjärtarna rinna av. Blanda alla
ingredienserna
försiktigt.
Lägg
några
kycklingskivor och kräftstjärtar överst och
garnera med citronklyftor och persilja,

SENSOMMARGRYTA MED ENBÄR OCH
ROSMARIN
4 port
8 kycklinglårfiléer
1 msk smör
1 purjolök
10 krossade enbär
2 dl crème fraiche
½ dl svart vinbärssaft
1 kycklingbuljongtärning
1 rosmarinkvist
10 champinjoner
1 msk smör
1 dl röda vinbär eller lingon
Gör så här
Bryn kycklinglårfiléerna i matfettet i en
tjockbottnad gryta. Skär purjolöken i skivor
och rör ner den i grytan tillsammans med
krossade enbär, crème fraiche, svart
vinbärssaft,
kycklingbuljongtärning
och
rosmarinkvisten. Låt puttra ca 20 min. Skär
champinjonerna i skivor och bryn den i smör.
Fördela dem över kycklinggrytan före
serveringen och toppa med vinbär eller
lingon. Servera med ris eller pressad potatis.

FRANSK KYCKLINGGRYTA
2 port
250 g kycklingfilé
6-8 smålökar
100 g färska champinjoner
2 tsk flytande matfett
1 dl vin
1 dl kycklingbuljong av fond
1 msk hackad färsk timjan eller 1 tsk torkad

Så var det åter dags för några nya recept.
Hösten är ju grytornas tid – så varför inte
prova att laga något av recepten. Kött,
fisk eller fågel – det är bara att välja. Det
är lätt att hitta många bra kycklingrecept,
dessutom är kyckling bra mat och man
har ofta kyckling på lut i frysen.
Smaklig måltid önskar Christina J
15

oktober 2009
vecka 40

vecka 41

1

torsdag

2

fredag

3

lördag

14.30 Studiecirkeln Vinön förr

4

söndag

16 -17 Biblioteket öppet

5

måndag

6

tisdag

7

onsdag

8

torsdag

9

fredag

10 lördag
11 söndag
vecka 42

Sophämtning
Beställ mat!

18.30 Brandövning
Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan

- TIDSBESTÄLLNING

Kurshelg Utomhuspedagogik lör-mån
16 -17 Biblioteket öppet

12 måndag
13 tisdag
14 onsdag

Beställ mat!

14.15 Öppet hus i Missionshuset

15 torsdag
16 fredag

vecka 43

17 lördag

13.30 Bodstädning vid skolan Visar notningsfilmen

18 söndag

16 -17 Biblioteket öppet

19 måndag

Sophämtning

20 tisdag
21 onsdag

Beställ mat!

19.00 Tjejgruppen startar för hösten

22 torsdag
23 fredag
24 lördag
25 söndag
vecka 44

Seminarium och projektavslutning i och kring skolan

FN-dagen

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

26 måndag
27 tisdag
28 onsdag

Beställ mat!

19.00 Tjejgruppen

29 torsdag
30 fredag
31 lördag

vecka 45

1

söndag

2

måndag

3

tisdag

Alla helgons dag

16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning

Vad händer nästa månad på Vinön? Hjälp oss att informera!
Meddela redaktionen så kommer det med i kalendariet.

