


 

Bidrag till Ö-bladet skickas varje månad till o-bladet@vinon.se eller lämnas i Ö-bladets blåa postlåda vid dörren till skolan. 
Datum som gäller: Annonser den 20:e i varje månad och för övriga bidrag den 25:e i varje månad. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Uppskattar du att få Ö-bladet? Bli då medlem i Vinöns kultur- och hembygdsförening! 
Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, utgiven och bekostad av Vinöns kultur- och hembygdsförening. Som medlem 
kan man få utdelning i postlådan på ön eller få den som e-post. Önskar någon få tidningen skickad till en annan 
adress går det bra om man lämnar adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med  
de månader som man vill ha tidningen. Då kan redaktionen lätt stoppa ner ett exemplar av ett Ö-blad i färdiga 
kuvert och lämna till lantbrevbäraren. 
 

Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se 

 

VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING 
Medlemsavgiften för 2021 går bra att betala när som helst före 31 mars, 150 kr för enskild medlem och  
300 kr för familj. Föreningens Swish-nummer: 123 396 25 29, Bankgiro: 190-1206 
Skriv meddelande medlemsavgift och namn.  
 

Det finns möjlighet att ge frivilliga bidrag till föreningen i en sparbössa i skolan eller använda SWISH  
till hembygdsföreningen 123 396 25 29 - Tänk då på att skriva meddelande och avsändare! 
 

Några ord från redaktionen… 
 

Detta Ö-blad handlar mycket om vårt vackra Missionshus som 

byggdes år 1886. 
Vi önskar att det får vidareutvecklas till ett fantastiskt kulturhus  
med många olika slags evenemang. Gärna fler bröllop, dop, andra 
ceremonier, fest, musik, teater, kurser, konstutställningar, film mm. 
Fotot är på Stina och Olov Nydéns bröllop i Missionshuset 
sommaren 2014.  
 
Vår vision är också att vi ska kunna dra in vatten och avlopp samt 
bygga en handikappanpassad toalett vilket skulle innebära lättnader vid uthyrning.  
Vi är angelägna om att ha kvar kyrkan som hyresgäst. 
 
Vi har hittat gåvobrevet i vårt arkiv gällande Missionshuset, se vidare i Ö-bladet. Vi har även fått 
tillgång till Glimtar ur Missionshusets historia, av Maria Andersson. Denna kommer att delas ut 
som en gåva i samband med nyinvigningen av Missionshuset på annandag påsk. 
 
Stort och varmt TACK till alla som har engagerat sig i samband med renoveringen av 
Missionshuset, vi har sökt medel från Landsbygdsnämnden, arbetat med anbud och offerter, röjt 
ur Missionshuset, kastat mycket skräp, haft dialog med alla olika slags hantverkare, slutbesiktigat 
arbetet, sist men inte minst har vi haft och har en arbetsgrupp som har arbetat fram förslag på 
möblering och utsmyckning av Missionshuset. 
 
Vi gratulerar Eva Widlund till årets skärgårdsvän! Läs vidare i Ö-bladet! 
 
Tack för alla bidrag till detta nummer, tack för hjälpen med kopiering och utkörning av vår tidning. 
Foton: Eva Widlund, Catrine Neiler, Peter Kumlin, Annika Sandahl samt Birgitta Åberg Andersson 
 
Fortsätt att hålla avstånd och njut av våren! 
 
Månadens redaktör/ Birgitta Åberg Andersson 

mailto:o-bladet@vinon.se
mailto:obladet@vinon.se
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        Vinöns Kultur- och Hembygdsförening – information i april 
 
Årsmötet 2021 
 
Datum är ännu inte bestämt, allt beror på coronarestriktionerna och vaccinationerna. 

Förra året var vi ju utomhus på Värdshusets uteservering, vi får se hur det blir i år. 

Verksamhetsberättelsen kommer att skickas tillsammans med kallelsen till årsmötet  

till alla medlemmar. 

 

 

   Påminner om medlemsavgiften för år 2021  

300 kr för familj, 150 kr för enskid medlem. 

Bankgiro 190-1206 

Swish 123 396 25 29 

Skriv Namn, adress och gärna E-postadress till medlemsförteckningen. 

Nästa styrelsemöte sönd 25 april. 

Lördag 15 maj planeras städdag på skolgården. Notera i din kalender! 
 

Föreningens E-postadress: hembygdsforeningen@vinon.se 

  

 

Vårens ankomst firas vid Norra Badet kl. 20.00. 

Medan vi minglar vid brasan kan man köpa enklare förtäring i kiosken.  

Hembygdsföreningen säljer lotter med fina vinster. 

Vårtal hålls av Peter Kumlin och sedan sjunger vi vårsånger tillsammans.  

 

Brasan kommer att placeras mitt på vändplan och man  

kan börja lägga ris i måttliga mängder ett par veckor innan. 

 

Varmt välkomna! 
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Varmt välkomna till en nyinvigning av 

vårt fina Missionshus! 

 Annandag påsk den 5 april 

 Kl. 11.00 

Öppet hus utifrån corona 

restriktionerna 

VKHF samt kyrkan bjuder på 

kaffe/bröd, utomhus! 

Du får en gåva, en 

sammanställning av  

”Glimtar ur Missionshusets 

historia” av Maria Andersson  

Hälsar styrelsen för Vinöns 

kultur- och hembygdsförening 

    

 



Vi/styrelsen önskar er alla en riktigt 

fin påskhelg samt vår! 

 

 

                



Arbetsgrupp för utsmyckning och möblering av Missionshuset 

 

Carin Fremling, Yvonne Karlsson, Annika Sandahl, Peter Kumlin, Peder Sandahl och Catrine Neiler,  

Mari Stenbom saknas på fotot 

Ni kan fortfarande lämna förslag och önskemål till gruppen! 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

                     

 

Månadens ros till Mona Blixt som ordnar så fint åt oss på flertalet ställen på 

Vinön, varmt tack! 

 



Gåvobrevet och bakgrunden av Missionshuset 

Under år 2006 i samband med ett jubileum så fanns det 

funderingar på att upplösa Vinöns Missionsförsamling i 

brist på medlemmar. Kontakter togs med Vinöns kultur- 

och hembygdsförening m.fl. om ett övertagande av 

Missionshuset. Jonas Andersson åtog sig att lägga plåt 

på bönehustaket. 

Församlingens 130-åriga verksamhet avslutades 

annandag jul 2006 med en kombinerad jubileums och 

avslutningsfest. Många gäster var inbjudna från olika 

kyrkliga föreningar samt även andra gäster. Mötet bjöd 

på kaffe och smörgåstårta. Vinöns Missionsförsamling 

upphörde efter denna gudstjänst och de kvarvarande medlemmarna övergick till 

medlemskap i Lännäs frikyrka. Missionshuset skänktes till Lännäs frikyrka med mening att 

skänka vidare till Vinöns kultur- och hembygdsförening så att det även i fortsättningen skulle 

kunna användas till gudstjänster och gemenskap. En mycket fin gåva av medlemmarna! 

Dåvarande ordförande Mona Blixt och kassör Solveig Eriksson fick motta detta. 

  

 

Våra småfåglar! 

Varning för öppna rörändar av alla slag! Småfåglar som söker skydd och ev. boplats kan trilla 

ner i rören/trummorna och inte ta sig upp igen. En kvalfylld död väntar. 

Exempel på farliga platser för småfåglar; avloppsluftning, ventilationstrummor, 

byggställningar utan ändpluggar, stuprör med lövuppsamlare nedtill, stängselstolpar, 

material med stående rör mm.  

Åtgärder för att förebygga varierar naturligtvis men till avloppsluftningar finns särskilda 

galler, alternativt kan en boll av ihopknycklat kycklingsnät i mynningen duga. 

 /Ingemar A 



Missionshuset eller kanske visionshuset 

Jag är född 1977 och när jag var barn var det väldigt mycket aktivitet i både Missionshuset och i 

Betesda. Jag fick gå i söndagsskolan varannan söndag i Missionshuset och varannan söndag i Betesda.  

Att jag skulle gå till söndagsskolan påhejades ivrigt av min farmor Ingegerd (så länge hon levde), 

”mormor Signe” (som egentligen var Bernts mormor), och min egen mormor Annie som under sin 

krafts dagar tyckte om att sjunga i Missionshuset och jag har fått höra att hon bakade enorma tårtor 

och bidrog med en ständig ström av broderade alster till auktionerna.  

Under min söndagsskoletid fick jag lyssna på bibliska historier som illustrerades genom den 

fantastiska uppfinningen ”flanellografen”, en flanelltavla där man satte upp bilder och sen flyttade 

runt dem.  Det här känns idag som en svunnen tid och det känns exotisk att ha upplevt det. 

Sparbössan med det nickande mörkhyade barnet känns mer tveksamt idag, men var då en 

självklarhet och vi som la i pengar blev lite besvikna när funktionen med ”nickandet” tillfälligtvis var 

trasigt. Men framför allt lärde vi, som gick i söndagsskolan känna en äldre generation av personer 

som ett helt naturligt sätt blev en del av bekantskapskretsen.  Jag var ett väldigt pratsamt barn som 

inte gick på dagis och hos söndagsskole-lärarna fick jag utlopp för att pyssla och att prata av mig. Jag 

kommer ihåg det som att det ofta var någon slags festlig aktivitet i Missionshuset, det var söndags-

skolefester, luciafester med ”åror” och även auktioner. Alla dessa begivenheter kantades av mycket 

fika och stora tårtor. Åror är för den som inte är bekant med dem en slags lott med tre nummer på 

som var gjord av kartong som var klippt i en avlång rektangel.  Jag tänker med värme på de äldre 

damer som försedde alla med mängder av mjuka och hårda kakor och tårtor. Det är framför allt 

damerna i köket som jag idag tänker på när jag sitter på gudstjänst i Missionshuset. Den trivsel och 

det arbete som de lade ner sitter kvar i väggarna, precis som det arbete som lades ner i generationen 

före dem.  

När jag guidar berättar jag att vinöborna grävde upp lera och gjorde tegel som man sen byggde 

Missionshuset av (varifrån denna information kommer det vet jag inte men jag vill gärna tro på den). 

Därför är jag extra glad över att vi har fått medel till Hembygdsföreningen så att vi kan behålla huset 

och fortsätta skapa gemensamma minnen för alla på Vinön. 

Varför kallar jag det visionshuset? Jo det är ju mina egna barn som har hört fel när jag har pratat om 

Missionshuset. Deras relation till Missionshuset är att de står utanför för att ta alla Pokemons som 

finns där eftersom det är ett Poke-stop vid Missionshuset, men jag tycker visionshuset är ett 

passande namn! 

Bilden i mitten har jag fått låna av Lena Uppström och de andra två bilderna finns på minnestavlan i 

Missionshuset.  

/RoseMarie Hellén 

 Att ingå i kökskommittén var en viktig uppgift.  

På bilden till vänster ser vi Inga Andersson och till 

höger Lisa Eriksson, men bilden i mitten är äldre och 

namnen här är vi inte säkra på. 



Vinöns Missionshus 

Missionshuset byggdes 1886 men själva Missionsförsamlingen fanns 

tidigare. Maria Andersson har sammanställt mycket av Missions-

församlingens historia, vilket har publicerats i flera nummer av  

Ö-bladet under 2007. En nyutgåva av denna samling kommer att 

finnas vid återinvigningen av Missionshuset påsken 2021. 

Förutom gudstjänster, dop och bröllop har det varit auktioner och 

luciafester med mera genom åren. Det är många som har minnen 

från Missionshuset, som var den stora träffpunkten på ön förr.  

 

Blåbandsföreningen på Vinön med Lennart Eriksson i spetsen anordnade auktioner, luciafirande och 

äggsexor. På senare tid när Vinöns kultur- och hembygdsförening har förvaltat både skolan och 

missionshuset har många stormöten hållits i missionshuset medan fikat har blivit inne i skolsalen.  

Jag vill med några bilder bidra till vad missionshuset har använts till, dock håller jag mig till digitala 

bilder, så här handlar det om de senaste tjugo åren. 

               Eva Widlund 

 

BRÖLLOP  

Rose-Marie och Martin blev herr och fru Hellén  

den 4 september 2009 och missionshuset fylldes 

av nära och kära som ville vara med på den stora 

dagen.   

 

 

 

 

 

DOP 

Lille Axel döptes  

den 11 augusti 2018 av 

kyrkoherde Mikael Schmidt.  

Stolta föräldrar är Erik Vikström 

och Sandra Winestrand. Släkt 

och vänner var med vid den fina 

ceremonin i missionshuset. 

  



Utställningar och försäljning  

 

Missionshuset är en bra lokal 

för utställningar och det har 

varit många fina vernissager. 

Här är det Ulf Andersson som 

visar upp sina tavlor med 

Vinömotiv.  

 

Försäljning av hantverk, souvenirer och annat smått och gott lockar många att besöka missionshuset. 

 

STORMÖTEN  

Många stormöten har hållits i missionshuset genom 

åren, med viktiga frågor för öborna. Som här från ett 

möte den 27 november 2013 om beredskapsfrågan  

när färjan hade slutat att gå på natten.  

- Hur ska det fungera?  

Många oroliga öbor ställde frågan till närvarande 

instanser för räddningstjänsten. 

 

 
 

2006 – Tack och adjö till Vinöns 

Missionsförsamling efter 130 års 

verksamhet. På annandag jul hölls  

en kombinerad jubileums- och 

avslutningsfest. Maria Andersson 

inledde och Lennart Eriksson visade i 

sitt tal upp tidningen VinöSMUlan som 

församlingens ungdomar gett ut under 

flera år, en föregångare till Ö-bladet. 

 

Ett hus värt att vårda 

1981 – Eluppvärmningen tas i bruk. 

1995 – Bänkarna målades och golvet fernissades av ALU-arbetare. 

1996 – Jubileum 20 oktober, församlingen 120 år och missionshuset 110 år. Inför jubiléet putsades det både 

utvändigt och invändigt. Väggarna rappades och byte av takrännor (Ekströms byggfirma); fönsterbågarna, 

dörrar och korset på södra gaveln målades (Anders Ekblad); gardiner syddes upp (Lännäs Vävmaterial); 

gångmattor och klädsel till bänkarna (Vretstorps golvservice).  

I december samma år - Julkonsert med Merit Hemmingsson, Anneli Boman och Lännäs kyrkokör. Ett sam-

arrangemang av Folkrörelserådet, Vinöns kultur- och hembygdsförening och Missionsförsamlingen. 

2006 – Vinöns missionsförsamling avslutade sin 130 åriga verksamhet med en kombinerad Jubileums- och 

avslutningsfest annandag jul. Många deltog från olika håll och många tal hölls. Föreningen upphörde därefter då 

det var för få medlemmar.  Jonas Andersson åtog sig att lägga plåttak på huset innan det gick vidare till Lännäs 

frikyrka som senare i sin tur överlämnade Missionshuset till Vinöns kultur- och hembygdsförening i mars 2007. 

2021 – Invändig rustning, nytt innertak, målning och upprustning. Nyinvigning annandag påsk! 



Årets skärgårdsvän brinner för folkbildning  

och nätverkande, grattis Eva! 

 

Det är första gången Nordiska Skärgårdssamarbetet delar 

ut utmärkelsen, som går till en vardagshjälte som gjort stor 

nytta för skärgårdarnas utveckling i Östersjön. På självaste 

internationella kvinnodagen fick Eva kännedom om 

utmärkelsen samt att hon även får ta emot 5 000 kr. 

Motiveringen var: ”En folkbildare som outtröttligt utvecklat 

kunskapen om öar och öbor”. 

Vad är du mest stolt över Eva? 

Under många år har vi haft förmånen att få läsa tidningen ”Vi Skärgårdsbor” via Skärgårdarnas 

Riksförbund där Eva har varit redaktör. Tidningen startade 2007 och har numera övergått till 

digitala nyhetsbrev. Tidningen har haft många olika temaområden och presenterat livet i olika 

skärgårdar med lättillgänglig text och foton. 

Via Linköpings universitet har det pågått totalt 15 högskolekurser med utomhuspedagogik 

under elva år på Vinön, de har pågått under alla årets årstider. Även Förskolelyftet med 

inriktning på utomhuspedagogik har funnits under några år. Eva har varit drivande i detta och 

har haft ett gott samarbete med andra pedagoger från universitetet samt med Rose-Marie 

Hellén som gick en kurs tillsammans med Eva just i utomhuspedagogik, Yvonne Karlsson har 

under alla år lagat mycket god mat till kursdeltagarna. Även andra företagare har varit 

involverade i kurserna på olika sätt. 

Utifrån ovanstående har det varit Temavandringar på Vinön för barn i utomhuspedagogik. 

Inom Skärgårdarnas Riksförbund har Eva varit drivande/delaktig i det nationella nätverket för 

skärgårdsskolor med det pedagogiska tänkandet och planering utifrån aktuella kursplaner och 

mål. Även en geografibok har gruppen skapat och utgett med deltagande skolor på öar i 

Sverige, Åland, Finland och Danmark. 

Eva erbjuder fortfarande guidade turer och temavandringar både för barn och vuxna efter 

önskemål. Eva har haft stor nytta av sina kunskaper och erfarenheter som lärare. Vi alla 

känner också till Evas engagemang för vårt fina Ö-blad, vilket är mycket uppskattat. Vi hoppas 

och tror att vi får forsätta att njuta av Evas olika engagemang! 

 

 

Text och foto: Birgitta 



 

Rapport från arbetsgruppen vatten & avlopp  

2021-01-15 skickade vår arbetsgrupp in en skrivelse till 

Länsstyrelsen i Örebro län gällande kommunal VA-

plan/anläggning på Vinön. 

Vår förening yrkar att Vinön ska bli ett VA-verksamhetsområde. Följande fick skrivelsen för 

kännedom; Tekniska förvaltningen och nämnden i Örebro kommun, miljö och hälsa i Örebro 

kommun samt Länsstyrelsen i Nyköping som är ansvarig tillsynsmyndighet för Hjälmaren. 

I dagsläget har vi ca 120 st. intresseanmälningar/fastigheter till en gemensam avloppslösning 

samt ca 80 st. fastigheter som saknar dricksvatten eller har otjänligt vatten. Vi önskar skapa en 

modern och hållbar och långsiktig infrastruktur. Därav vår skrivelse och yrkande. 

Kommunen har ett stort ansvar utifrån olika lagar .”Kommunerna behöver, i samverkan med 

länsstyrelserna, utveckla vatten och avloppsplaner, särskilt i områden med vattenförekomster 

som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status och god 

kvantitativ status”. Hälsoskyddsrekvisitet beaktas i de fall det föreligger risk för människors 

hälsa. I vår skrivelse hänvisar vi till 6 § i lagen (2006:412) att Länsstyrelsen inleder ett 

tillsynsärende för bedömning av kommunens skyldighet om allmänna vattentjänster. Samt 

med stöd av 51 § lagen om allmänna vattentjänster. Vi kommer under våren att få ett beslut 

och återkommer med aktuell information!  

Efter beslutet ser vi hur vi ska arbeta vidare med vår VA-process. Ge inte upp hoppet bara, allt 

tar sin tid!    Arbetsgruppen via Birgitta   

 

 

En dikt 

Man vill bli älskad 

I brist därpå beundrad 

I brist därpå fruktad 

I brist därpå avskydd och föraktad. 

Man vill inge människor någon slags känsla. 

Själen ryser inför tomrummet och vill ha kontakt 

till vad pris som helst. 

  Ur ”Dr Glas” av Hjalmar Söderberg 



Försäljning av ett glasskåp och en gammal  

trasig orgel 

  

Ta kontakt med vår kassör Mariann Karlsson om du är 

intresserad och lämna ett bud på tele 070 171 51 38 eller 

mariann.karlsson123@gmail.com 

 

 

 

         

 

 

   

           Gästboende på Vinön, Bed & Breakfast och vandrarhem 

                      

 Kontakt;  birgitta.framtiden@live.se 073 290 50 20, efter önskemål även hyra veckovis! 

mailto:mariann.karlsson123@gmail.com
mailto:birgitta.framtiden@live.se


 
 

 

Kaffetårtor och smörgåstårtor  

     kan beställas alla dagar 
 

  Pris:        kaffetårta       smörgåstårta  
 

   8 pers       200:-               300:- 
 10 pers       230:-               360:- 
 12 pers       260:-               420:- 
 15 pers       320:-               500:- 
 
Ring Sten Tel: 070-239 02 11 
 

 

 

 

UTHYRNING AV SLÄPKÄRRA 

Hyr släpkärra direkt på ön, 

praktiskt och bra! 

 

 

Vinöns kultur- och hembygdsförening har en 

släpkärra för uthyrning. Den är försedd med  

en täckande plastkåpa och utrustad med tipp. 

Totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg. 

 

Låter detta som ett bra alternativ till att hyra 

kärra på fastlandet, så är du välkommen att 

ringa vår ansvarige släpkärreförvaltare: 

 

Nils Svensson 070-18 00 151 

Vinöns kultur- och hembygdsförening 

SWISH nr 123 396 25 29 

 

KOSTNADER 

   Föreningsmedlem                       Övriga 

   Dygnshyra    250:-                       500:- 

   Veckohyra    1000:-                    2000:- 

 
 

 
 

Vinöns Bibliotek 

 har öppet söndagar 16-17 

 

Välkomna  

hälsar Yvonne!  

 

 
 

Tjejträffarna 
 

i april är fortfarande promenader.  
Vi möts vid skolan tisdagar kl 13.30 och 
vandrar sen vidare mot kända eller okända 
mål. 
 
Varmt välkomna alla 
som vill! 
 

 
 

Fotvård 
 

Inger Murstam 
kommer till Vinön 
 måndag 3 maj  

 
Tidsbokning på telnr 

070-393 49 12 

 

 



GAMMELDAGS GRÄDDKAKOR 

Det här är ett gammalt recept på kakor som man 

bakade förr när grädden hade blivit gammal. 

Kakorna däremot hann nog aldrig gamla för de är 

farligt goda. 

20 st Ugn 200º 

150 g smör 

2 dl grädde, gärna syrad 

½ paket jäst, 25 g 

7 dl vetemjöl 

1 äggvita till garnering 

pärlsocker till garnering 

Gör så här 

Blanda mjukt smör och 1½ dl av grädden. Lös jästen 

i resten av grädden och rör ner i blandningen. 

Arbeta i mjöl till en smidig deg. Rulla ut degen till 

lillfingertjocka längder och forma till ringar. Pensla 

med äggvita och doppa i pärlsocker. Lägg på en plåt 

med bakplåtspapper och låt jäsa i 10 minuter. 

Grädda dem sedan mitt i ugnen ca 10 minuter. Låt 

svalna på galler. 

 

MÖRDEGSKAKOR 

Mördeg, receptet på en grunddeg till alla goda 

mördegskakor. En hel massa småkakor är gjorda av 

mördeg, bara att prova olika smaksättningar. Degen 

går också utmärkt att frysa och ta fram när det 

kommer gäster! 

200 g smör 

1 tsk vaniljsocker 

1 dl strösocker 

4½ dl vetemjöl 

Fyllning till syltkakor: 

2 dl röd sylt, t ex hallonsylt 

Garnering till brysselkex: 

1 dl strösocker 

1 krm röd hushållsfärg 

Pensling till finska pinnar: 

1 ägg 

2 msk hackad sötmandel 

2 msk pärlsocker 

Pensling till uppåkrakakor: 

1 ägg 

2 msk hackade pistagenötter 

2 msk pärlsocker 

Gör så här 

Arbeta ihop ingredienserna till degen i en 

matberedare eller på arbetsbänk. Platta ut degen, 

lägg den i en plastpåse och låt vila i kyl minst 30 min. 

Sätt ugnen på 175° och baka ut degen till: 

Syltkakor: Rulla små bollar av degen och lägg på 

plåtar med bakplåtspapper. Gör en grop i varje kaka 

och lägg en tesked sylt i gropen. Grädda i mitten av 

ugnen ca 10 min. 

Brysselkex: Rulla ut degen till längder, ca 4 cm i 

diameter. Rulla längderna i strösocker färgat med 

röd hushållsfärg. Låt ligga i kyl ca 1 tim. Skär 

längderna i ca 1 cm tunna skivor, lägg dem på plåtar 

med bakplåtspapper och grädda i mitten av ugnen ca 

8 min. 

Finska pinnar: Rulla ut degen till fingertjocka 

längder. Lägg dem tätt ihop. Pensla med uppvispat 

ägg och strö över finhackad mandel och pärlsocker. 

Skär längderna i 4 cm långa bitar. Lägg dem på 

plåtar med bakplåtspapper och grädda i mitten av 

ugnen ca 10 min. 

Uppåkrakakor: Kavla ut degen till en 2 - 3 mm tjock 

platta. Ta ut kakor med mått, 6 cm i diameter. Vik 

ihop kakorna nästan på mitten. Lägg dem på en 

plåtar med bakplåtspapper. Pensla med uppvispat 

ägg och strö över finhackade pistagenötter och 

pärlsocker. Grädda i mitten av ugnen ca 10 min. 

 

KLASSISKA SCHACKRUTOR 

Schackrutan är en ohotad mördegsfavorit. Den 

klassiska småkakan går aldrig ur tiden och 

uppskattas alltid, både för smaken och det 

raffinerade mönstrets skull. Dessutom så enkel att 

baka att det inte finns några ursäkter att låta bli. 

ca 50 st Ugn 200º 

200 g osaltat smör  

1 dl strösocker 

4½ dl vetemjöl 

Ljus deg 

2 tsk vaniljsocker 

Mörk deg 

2 msk kakao 

Gör så här 

Ta fram smöret så det hinner bli rumsvarmt.   Vispa 

ihop smör och socker till en jämn smet.  Tillsätt 

vetemjöl, lite i taget, och fortsätt vispa tills det 

blir stora smulor. Dela degen i två. Tillsätt 

vaniljsocker till den ena och kakao till den andra 

delen. Tryck ihop varje del för sig, till två bollar. Ta 

upp degarna på ett bakbord och dela dem i två delar 

så du får två ljusa och två mörka delar. Rulla och 

tryck till dem mot bakbordet så längderna får 

platta kanter. Lägg dem tätt ihop, med två ovanpå 

de andra så de bildar ett litet schackmönster. Låt 

vila i kylen i 1 – 2 timmar.  Ta fram längden och skär 

ca 3 – 4 mm tjocka skivor. Lägg kakorna på en plåt 

med bakplåtspapper och grädda mitt i ugnen i ca 8 

– 10 minuter. 

 

STRASSBURGARE 

Denna klassiska småkaka fanns på de svenska 

fikaborden redan på 40-talet, och precis som nu 

doppade man gärna den vackert spritsade kakan i 

smält choklad. Till skillnad från andra 



mördegskakor innehåller strassburgare även 

potatismjöl för att de ska bli extra spröda och 

luftiga. 

ca 20 st Ugn 175° 

100 g smör 

½ dl florsocker 

1 msk vaniljsocker 

1 dl vetemjöl (1 dl 

motsvarar 60 g) 

1 dl potatismjöl (1 dl 

motsvarar 80 g) 

Garnering 

gelé eller mörk choklad 

Gör så här 

Rör smör, florsocker och vanilj poröst gärna med 

elvisp eller i matberedare. Tillsätt mjölsorterna 

under omrörning. Lägg degen i en spritspåse med 

krusig tyll. Spritsa degen i längder ca 5 cm långa 

längder på plåtar med bakplåtspapper. Grädda mitt 

i ugnen ca 12 minuter. 

Garnering: Garnera ev. kakorna med gelé eller 

doppa ena änden i smält choklad. Låt svalna på 

galler. 

 

MINIJITTERBUGGARE 

En kaka som faktiskt är döpt efter en populär dans 

på 40-talet är jitterbuggaren. Den bakas på både 

mördeg och maräng vilket ger den ett ”svängigt” 

utseende. För att marängen inte ska flyta ut är det 

viktigt att äggvitan vispas till ett fast skum innan 

den breds ut över degen. 

ca 50 st Ugn 175º 

Deg 

2 1/4 dl vetemjöl (2 1/4 dl motsvarar 135 g) 

½ dl strösocker 

100 g smör 

1 äggula 

Fyllning 

1 äggvita 

½ dl strösocker 

Gör så här 

Deg: Blanda samman alla ingredienserna till 

mördegen. Låt degen ligga i kylskåpet ca 30 

minuter. Dela degen i 2 delar (för 50 kakor) och 

kavla ut varje del mellan plastfolie till en 

rektangulär kaka, ca 35 cm lång och 15 cm bred. 

Fyllning: Vispa äggvitan till ett fast skum. Tillsätt 

sockret under fortsatt vispning. Bred marängen 

jämnt över mördegen. Rulla ihop varje degbit från 

långsidan med hjälp av plastfolien. Låt ligga i 

kylskåp minst 30 minuter så att det går lätt skära. 

Skär rullarna i ca 1½ cm breda skivor och lägg dem 

med snittytan uppåt på en plåt med bakplåtspapper. 

Grädda mitt i ugnen 10 - 12 minuter. Låt svalna på 

galler. 

STJÄRNKAKOR 

24 st Ugn 175º 

125 g smör eller margarin 

1½ dl socker  

1 äggula 

3½ dl vetemjöl 

1 citron, rivet skal  

2 msk svartvinbärsgelé  

Pensling 

1 äggvita 

1 msk vatten 

pärlsocker 

mandel hackad 

Gör så här 

Rör smör och socker poröst. Tillsätt äggulan och 

vispa ihop. Blanda i mjöl, spara ½ dl till utbakningen, 

och citronskal och arbeta ihop till en deg. Låt degen 

vila i kyl i 1 timme. Kavla ut den till en platta ½ cm 

tjock med lite mjöl. Ta ut stjärnor med 

pepparkaksmått och lägg på plåt med bakpapper. 

Lägg en klick gelé i mitten. Vispa upp äggvitan med 

vatten och pensla kakorna. Strö över pärlsocker och 

hackad mandel och grädda i 15 minuter. 

 

HAVREFLARN 

Havreflarn måste ändå räknas till de snabbaste och 

enklaste kakorna att baka. På under en halvtimme 

kan du servera perfekta och spröda havreflarn.  

ca 30 st Ugn 200º 

75 g smör 

2 msk vispgrädde  

2 msk ljus sirap 

1 dl havregryn 

1 dl vetemjöl 

½ tsk bakpulver 

1 dl strösocker 

Gör så här 

Smält smöret i en kastrull. Rör i grädden och 

sirapen. Blanda havregryn, vetemjöl, bakpulver och 

socker och rör ned i smörblandningen. Rör ihop till 

en smidig deg. Klicka ut smeten på en plåt med. 

Grädda mitt i ugnen ca 5 minuter. Låt svalna. 

 

 

 

När nu Missionshuset åter är i gott skick efter 

vinterns renovering funderade jag på vilka recept 

jag skulle välja denna månad. Naturligtvis blev det 

lite gamla kakrecept eftersom jag tror att man har 

druckit mycket kaffe i Missionshuset i samband 

med alla aktiviteter som skett där. Många av dessa 

recept har säkert glömts bort. Själv har jag blivit 

lite sugen på att baka dessa kakor igen. 

Lycka till med baket och hoppas det smakar 

önskar Christina J 

 



       

         

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vad händer nästa månad på Vinön? 

Kom ihåg att meddela redaktionen på o-bladet@vinon.se  
så det kan komma med i kalendariet.  

Se även anslagstavlorna på Vinön! 

vecka 13 1 torsdag  Skärtorsdagen 

 2 fredag 12-20 Värdshuset öppet                                                                        Långfredagen 

 3 lördag 12-20 Värdshuset öppet                                                                        Påskafton 

 4 söndag 
12-20 
16-17 

Värdshuset öppet, ponnyridning se annons 
Biblioteket   stängt                                                                          Påskdagen                                                                                                                                                                      

vecka 14 5 måndag 
11.00 
12-16 

Nyinvigning och öppet hus i Missionshuset se annons   
Värdshuset öppet                                                                      Annandag påsk                                                                         

 6 tisdag 
13.30 
18.00 

Tjejpromenad 
Brandövning 

 7 onsdag   

 8 torsdag                                                                                                     

 9 fredag   

 10 lördag 12-20 Värdshuset öppet  

 11 söndag 
12-16 
16-17 

Värdshuset öppet 
Biblioteket öppet 

vecka 15 12 måndag   sophämtning 

 13 tisdag 13.30 Tjejpromenad 

 14 onsdag   

 15 torsdag   

 16 fredag   

 17 lördag 12-20 Värdshuset öppet  

 18 söndag 
12-16 
16-17 

Värdshuset öppet 
Biblioteket öppet                                                                                                       

vecka 16 19 måndag                                                                                                    

 20 tisdag 13.30 Tjejpromenad 

 21 onsdag   

 22 torsdag   

 23 fredag   

 24 lördag 12-20 Värdshuset öppet  

 25 söndag 

12-16 
14-16 
16-17 

Värdshuset öppet 
Styrelsemöte VKHF 
Biblioteket öppet                                                                                                       

vecka 17 26 måndag                                                                                                                   sophämtning 

 27 tisdag 13.30 Tjejpromenad 

 28 onsdag   

 29 torsdag   

 30 fredag 
12-20 
20.00 

Värdshuset öppet                                                                     Valborgsmässoafton 

Valborgsmässofirande                                                             Kungens födelsedag 

 1 lördag 12-20 Värdshuset öppet                                                                            Första maj                                                                                                                                                                               

     maj 2 söndag 12-16 Värdshuset öppet 
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