Några ord från redaktionen….
Så har vi kommit in i kräftornas månad, augusti. Det kan väl inte
undgå någon så mycket kräftor som det fiskas runt Vinön. Gott är
det minsann att smörja kråset med de smaskiga djuren. (Bagarn´s
bröd är gott till kräftor, säger Veronika)
Sommaren fortsätter hela augusti får vi hoppas,
men i slutet av månaden tar vi adjö av sommaren i
och med den sedvanliga lyskvällen. Möt gärna upp
till denna tradition! Se vidare i Ö-bladet.
Värdshuset, bangolfen, bageriet har fortsatt öppet
och aktiviteter vid skolan fortsätter även denna
månad. Se vidare i Ö-bladet.
Bilderna i detta Ö-blad är tagna av Bernt Forsberg, Eva Widlund, Catrine
Neiler och Åsa Ödman. Fotot på framsidan känns nästan igen, eller hur?
Vi har ju sett den från en annan vinkel i Nerikes Allehanda. Känner ni
igen er alla som var med?
I augusti är det ett nytt möte om hur arbetet med att installera bredband
fortsätter. Alla som är intresserade av bredband, möt upp, lyssna och ställ
frågor. Snabb uppkoppling på nätet vill vi väl ha, eller hur?

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 2005 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj
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Nerikes Allehandas
Prick 12-fotografering
drog mycket folk
Men hur många var det som
samlades vid skolan denna varma dag?
Var det någon som räknade månntro?
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Fler frågor till läsarna
Är det någon som
känner igen dessa
små flickor?

Och var hittar man
Vinöns största
jasminbuske eller
snarare jasminträd?

Lämna in era svar till nästa nummer så redovisas svaren i redaktionstexten
på sid 2 i septembernumret. Som vanligt går det bra att lämna i postlådan
vid skolan eller skicka på Ö-bladets mailadress: o-bladet@vinon.se

Recept
Paj med räkor och ost
En regnig lördagskväll i juli, vad ska vi äta?
Upptaget ur frysen ½ kg räkor... ”Man tager vad man haver...”
En improviserad paj som blev mycket god.

Pajdeg:
1 dl grahamsmjöl
1 dl vetemjöl

1 hg margarin
2 msk kallt vatten

Fyllning:
500 gr oskalade räkor
4 ägg
2 tsk stenbitsrom
färsk dill
salt

2 dl riven ost (prästost blev gott)
2 dl matlagningsgrädde
2 dl mjölk
några kvistar oregano och timjan

Gör pajdegen i förväg och lägg en stund i kylskåp, eller ta den direkt och platta ut i
pajformen.
Skala räkorna och riv osten. Vispa samman ägg, grädde, mjölk och stenbitsrom.
Krydda med salt, dill, timjan och oregano.
Förgrädda pajskalet 10-15 min.
Ta ut ur ugnen och fyll med riven ost och räkor. Häll på den vispade blandningen och
grädda i ugnen i 200° tills pajen fått fin färg ca 35-40 min. Servera tillsammans med
en sallad.
Solveig

HANTVERKARE PÅ VINÖN SOMMAREN 2005

Anita Malmqvist
Har varit sommargäst på Vinön
sedan 1945 då föräldrarna hyrde
hos Harald och Elisif.
1954 byggde de eget
på gärdet. Anita har
hållt på med
handarbete ända
sedan barndomen.
Hon har arbetat som
textillärare och har stått på marknader i flera år. Efter att ha provat på det
mesta i handarbetsväg är det nu mest knyppling som gäller. I Norrbyås kyrka
finns en knypplad tavla ”Ängeln” av Anita och hon har även gjort altardukspetsen.
Förutom knypplingsutställningen har Anita många härliga tygdjur som finns i
försäljningen.

Ebba Landén
Också sommargäst på Vinön sedan lång tid tillbaka. Bland
mycket annat tillverkar hon denna snitsiga scarf som är
tänkt att ha på en kraglös klänning.

Solveig Nordh

Har varit på Vinön i hela sitt liv. Mormor Maria och morfar
Leander Olsson bodde på norra ön, där Solveig tillbringade
många sommarlov. Numera har hon och maken
sedan lång tid tillbaka ett eget hus på ön.
Solveig gör kassar och viktorianska
ägg. .

Förlängt öppethållande i skolan?
Vi vll gärna förlänga utställningen i skolan. Kan du vara med och hålla öppet?
Anmäl dig i så fall på listan i skolan eller kontakta Eva, Solveig eller Yvonne.

Gunilla Olsson
är sommargäst på Vinön sen många
år tillbaka. Hon ägnar mycket tid åt
textilhantverk och har haft sina
alster till försäljning på Vinön i
många år.

Christina Johnsson

.

bor på Vinön när hon inte är ute och
seglar på de sju haven. I sommar
har Christina och Ulf byggt till sitt
hus och bytt färg från blått till gult.
Christina är duktig på många
handarbeten. I försäljningen finns
bl.a.hennes fina broderade tavlor.

systrarna Hagsten
har haft olika hantverk till
försäljning i nio år i skolan på
Vinön. De har tillbringat sina
somrar på ön sedan de var
små.Lena Edström Hagsten har mest gjort träsaker
som speglar, hushållspinnar, krokar och skyltar.
Hon har gått en tvåårig keramikutbildning i konst och form och
börjat göra saker i lera. Hon vill att hennes alster ska
användas ofta och gärna. Anna Hagsten-Nilsson syr
dockor i waldorfteknik och virkar i ullgarn.

Fler hantverkare i skolan
som vi inte hann fånga med kameran är ”vinöflickan” Eva Svensson som
målar korgar och kvastar, Therese Hydén som har stickade mössor, AnnaLisa Widén med dukar i näversömn. Dessutom finns det pappershållare i form
av stora fina katter från Pysselboden och silversmeden Marie Spjuts
Hjälmarsmycke är tillbaka igen.

Öppet dagligen

14 juni – 14 augusti

Därefter endast för bokning av sällskap

6/8

19.00

Cover Up

Onsdag 10/8

19.00

Räkfrossa med Lasse Lindberg

Lördag
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Husmanskost hösten 2005
Lördag 10/9

Kålpudding, sås, potatis och lingon
Äppelkaka och vaniljsås

Lördag 15/10

Rotmos och bogfläsk
Chokladpudding, frukt och grädde

Lördag 19/11

Rårakor, fläsk och lingon
Marängswiss

Under hösten kommer vi på Värdshuset att arrangera fyra olika provningar.
Förutom cognac, whisky och snaps kommer det även att hållas en liten kurs i drinkblandning.

För bokning ring 019 – 44 80 10
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Sommarkonserterna på Värdshuset
Vilken lyx det är att få sådana musikupplevelser på hemmaplan.
Ett stort TACK Maria för alla dessa arrangemang. Vi ser fram mot nästa års
konserter, då blir det ju 10-årsjubileum på Värdshuset.
Eva Widlund

Cognacs- och Whiskyprovning
Under hösten kommer vi på Värdshuset att arrangera fyra olika provningar.
Förutom cognac, whisky och snaps kommer det även att hållas en liten kurs i drinkblandning.

3 september Whiskyprovning
Grundläggande whiskykunskap. Vad är whisky? Medan du smakar olika whiskytyper får du
information om terminologi, tillverkning och historia. Mild, torvsmak, rökighet – här får du
möjlighet att hitta just din favorit. Provningen leds av Olle Dahlqvist från Whisky-Yard.

1 oktober Cognacsprovning
Lite historia och tradition. Vi provar cognac och brandy och armagnac?
Olika kvaliteter – Vad är det för skillnad på en XO och en VSOP ?
Vi lär hur man ska servera en cognac för att den bäst ska komma till sin rätt.
Provningen leds av Mikael Knutsson, sommelier och krögare på Restaurang Svalan i Örebro.

22 oktober Drinkblandning
Lär dig grunderna i hur man blandar en god drink, och vad du bör ha i din hemmabar.
Vi blandar både klassiska drinkar och nyare varianter. Vi får veta mer om de senaste
trenderna i drinkvärlden. Välkommen att lära dig röra, skaka och mixa tillsammans med
Hasse Bihl från BraBar i Örebro.

12 november Snapsprovning
Nu börjar det dra ihop sig till julbord. Då är det bra att veta vilken snaps som är godast till
sillen, och vilken man bör undvika till laxen. Vi provar olika kryddningar ihop med lite
tilltugg. Lite historia blir det även denna gång. Provningen hålls av sommelier
Mikael Knutsson (se ovan).

Pris för alla fyra tillfällen ca 1500 kr. För mer information och anmälan kontakta
Vinöns Värdshus tel.019/44 80 10. Välkommen till några trevliga kvällar på Värdshuset!

Den 7 augusti blir det levande musik och korsord på samma gång när
Björn Hagel kommer och spelar medan ni löser de kluriga musikfrågorna
i en musiklek för hela familjen.
Precis som på radion på lördagar förutom att musiken är på plats,
det är söndag och Anders Elderman inte är med.
Vinnaren behöver inte vänta en vecka på sitt pris utan får det på plats.

Varmt välkomna kl13.00
söndagen den 7 augusti!
Arrangör: Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

27/8 klockan 20.00
Ni vet hur det går till- tänd marschaller på bryggor och stenar vid strandkanten och
ute i vattnet.
Två marschaller ihop syns bättre än en ensam.
Gå eller åk sedan runt och titta på ljusen. Är det lugnt är ju en liten stilla båttur en
lysande idé.
Glöm inte att plocka rätt på resterna dagen efter!

Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där.
Vi ser ju inga stjärnor,
där intet mörker är.

I ljusa irisringen
du bär en mörk pupill,
ty mörkt är allt, som ljuset
med bävan längtar till.

Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där,
var inte rädd för mörkret,
som ljusets hjärta bär.

Erik Blomberg

BÄDDSOFFOR

Ett stort TACK
för de pappersbidrag vi har
fått till Ö-bladet. Det går åt
mycket papper. Alla bidrag,

Intresserad?
Ring Maj 0739 - 81 02 04

även ekonomiska sådana
mottages tacksamt.

eller Rosie 0736 - 18 77 11

Redaktionen

Några av livets små glädjeämnen…….
Detta utspelar sig i början av 20-talet
Mamma står och bakar bullar när sonen, 5 år, kommer in i köket.
Bullarna har lagts att kallna på en säng i ”kammaren”.
-Mamma, får jag ta en bulle? frågar sonen.
-Ja, svarar mamma, men ta en som är ful.
Efter en stund kommer pojken ut från kammaren
till mamma i köket utan bulle.
-De är lika vackra allihop, mamma!
Gissa vem som fick ta en ”vacker bulle”!
Barfota utan strumpor och skor…
Lille Per, 4 år, hade sprungit barfota hela dagen. På kvällen
innan han skulle gå och lägga sig tog hans mamma fram en balja
med vatten och sa åt honom att tvätta fötterna. Sagt och gjort.
Sen tittade han på sin mamma och sa:
- Du, måste jag tvätta skaften också?
I skolan…..
-

Idag i skolan fick vi berätta om vad våra pappor gjorde.
Jaha, och vad sa du då?
Jag sa att du spelade piano på en bordell.
Att jag gjorde vad för något???
Jamen, snälla pappa, jag kunde ju inte säga att du är politiker…

Tusen Tack...
till Maria Ekblad för den jättefina idén att ordna med SILLBUFFÉ
på Värdshuset på midsommaraftonen. Det var mycket trevligt
och gott, tyckte vi som var där. Ett nytänkande som vi hoppas
ska återkomma och bli en tradition varje midsommar. Ni som av
olika anledningar missade denna begivenhet i år får komma till
nästa års SILLBUFFÉ, det är ett gott råd.
Värdshuset har blivit en träffpunkt för några av oss bofasta, men det
finns plats för fler. I tanken och i den vision som måste finnas i hjärtat
hos oss alla så utesluter inte det ena det andra. Sammantaget så behövs
alla aktörer och då inte minst vårat Värdshus med Maria i spetsen.
Och det finns andra, såsom våran BAGAR-STEN som är uppe i ottan för
att förse oss med härligt doftande och gott bröd.
Vårt MIDSOMMARFIRANDE vid skolan, lika trevligt i år som vanligt,
speciellt som vädrets makter ville oss väl. Mycket bra ordnat.
Slutligen, ett TACK till alla som förser oss med fisk, potatis, grönsaker,
ägg och växter, och till TALLÅSENS BANGOLF.
VI BEHÖVS ALLA, för en levande ö. MAN SKA INTE GLÖMMA BORT ATT
KOMMA IHÅG – det gäller allt och alla, SAMMANTAGET!
TACK FÖR ORDET,
VARMA OCH GLADA SOMMARHÄLSNINGAR
Inga-Lill Eliasson

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

30-31 aug
Viola Hjälmarö
Tidsbeställning
tel. 0150-91333

Elisabeth Behr,
zon och massageterapeut,
kommer till Vinön
onsdagen 24 aug
Boka tid på tel 070 - 399 58 08
tel.tid 8.00 - 9.00

Simskoleavslutning på Vinön
Årets simskola på Vinön avlutades den 22 juli med sedvanlig kransutdelning följt av
fika. Under två veckor har sammanlagt 10 elever deltagit. Under utmärkt ledning av
kommunens simlärare har nybörjare och märkestagare gjort stora framsteg.

Med vid avslutningen var: Längst fram - Jolinn Larsson och Tiffany Hammarström.
Andra raden - David Forsberg, Ingrid Uppström, Erik Rosenberg, Daniella Seiko och
Timothy Hammarström. Längst bak - lärarna Joakim Viking och Sara Larsson.

Kräftor säljes
Kokta eller levande

Johans fiskvagn
44 81 11
0768- 55 97 14

Öppet dagligen 8-17
t.o.m. 28 augusti
Vi har även öppet första
helgen i september
Fr o m 5 september är butiken
stängd för säsongen
NYBAKAT BRÖD
GLASS DRICKA
KAFFESERVERING I TRÄDGÅRDEN

Beställningar mottages och
utföres alla dagar
019 - 44 81 60
070 - 239 02 11

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

Sten o Mariann

SÄLJES

Konferenser
i nygammal skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för
max 35 pers, men även fika och
mat på möten och privata
tillställningar, t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar.

Lila flickcykel i bra skick
Monark 26 tum med 5 växlar
Pris: 950 kr
Ring Mia Widlund
073 959 94 27

Bokning och förfrågningar:
Yvonne

tel 019-448057,
073-9280405

Sten

tel 070-2390211

Tallåsens Bangolf
har öppet

14.00 – 21.00
Under den senare delen av augusti har vi öppet när
ÖPPET -skylten hänger vid entrén.

Vi har även glass, kalla drycker,
godis och kaffe.

Finaltävling
Kom och titta på finaltävlingen lördag 13/8 kl 17.30 ,
där de fem bästa spelarna i sommar gör upp om
priset som är

2 kg hjälmarkräftor!

Vi bjuder alla på kaffe!
Välkomna!
För bokningar och information ring 44 80 23

Kerstin och Ola
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Till salu
2 st felfria kräftfiskebåtar i plast
tel: 019-44 81 10
070-583 09 91
Ingemar Andersson

Reseberättelse från Danmark av Åsa Ödman
Jag har varit på ett europeiskt nätverksmöte som handlade om jordbruk, miljö och
landbygdsutveckling. Vi var 25 personer från sex länder. Syftet med mötet var att diskutera
olika sätt att marknadsföra jordbruksprodukter från små öar, göra studiebesök samt prata om
jordbrukarens naturvårdande roll. Den sista punkten var väl den som behandlades mest
översiktligt.
Nätverket ESIN (The European Small Islands´ Network) har ett tvåårigt projekt där 18 olika
teman ska avhandlas för att öka kunskap, samarbete och ge bättre utvecklingsmöjligheter för
de små bebodda öarna. Nätverket omfattar Sverige, Danmark, Finland, Irland, Frankrike och
Skottland. Exempel på olika teman är transporter, hälsovård, boende. Ett tema är jordbruk och
miljö, och det var det som stod på programmet vid ett möte i Danmark i början av juni. Jag
blev tillfrågad om jag ville åka, och det var ju en resa som jag gladeligen gav mig iväg på.
Första dagen åkte vi till en ö som heter Agersø. Där gjorde vi studiebesök hos en stor fröodlare. Han odlade blomsterfrön (bla Campanula), kålfrön och gräslöksfrö. Dessutom tog de
fram plantor som ett företag som sysslar med genmodifierade grödor köpte och använde i sin
GMO-produktion. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad det var för växt. Sådär i början var det lite
knaggligt med engelskan och danskan, men det flöt snart riktigt bra. Inte perfekt, men i alla
fall så att jag gjorde mig förstådd. Till slut stod man och pratade engelska även om man
pratade med någon svensk. Det är ju ganska enkelt att våga prata när alla är så välvilligt
inställda, och gärna vill förstå. Då förstår folk även om grammatiken inte är den bästa. Sedan
fanns det ju ofta någon svensk, dansk eller finsk person som kunde hjälpa till om det var ett
enskilt ord man sökte.

Fröodling av julros. De hade ett stort växthus fullt av plantor, och runt alla blomklasarna satt
plastpåsar för att samla upp fröna. Ganska arbetsintensivt…

Därefter var det god middag, och sedan vidtog kvällspasset. Det innebar att hälften av
länderna skulle presentera en översikt som de hade skickat in innan mötet, som handlade om

öarnas struktur i landet, jordbrukets villkor på öarna, statistik osv. Ingen höll sig till det som
skulle presenteras, alla ville istället ta chansen att säga något ytterligare. Det som var skrivet
hade ju alla redan fått. Detta gjorde att vi hade vissa problem med tidsschemat, särskilt som vi
var försenade redan från början. Färjtider ni vet!
Morgonen därpå fortsatte vi med presentationen från kvällen före. Därefter åkte vi till en
annan ö, Fejø. Den är känd för sina fruktodlingar, även om mycket av odlingarna har lagts
ned. Där gjorde vi studiebesök hos en fruktodlare som odlade 30 ha äpplen, päron och
plommon. Anläggningskostnaden per ha var ungefär 150-180 000 danska kronor, alltså drygt
200 000 svenska per ha. Om man betänker att varje fält låg i 20-25 år, och man efter några år
kom upp i 40 ton/ha så blir det ju inte så många ören per kilo, men det kräver ju att man har
ett vått finger i luften och hela tiden ser åt vilket håll marknaden är på väg och ligger steget
före. Plötsligt kan efterfrågan på en viss äpplesort försvinna (jämför bintje häromåret!) och då
kanske man måste lägga om fältet med den sorten efter halva omloppstiden. Han odlade flera
sorter av varje frukt. I år testar han ett tiotal sorter för att se vilka han ska satsa på att odla i
större skala om något år.
Därefter åkte vi till en äppelciderproducent som var ganska nystartad, så varken den
ekologiska odlingen eller ciderproduktionen hade kommit särskilt långt. Det var ganska
intressant att se två äppelodlingar som var så pass olika. Den konventionella fruktodlaren
sprutade både mot gräs (inget skulle konkurrera med fruktsättningen) och sprutade hormoner
första våren för då skulle det inte bildas blommor utan ”träden” skulle växa så mycket som
möjligt det året. Den ekologiska odlaren lät gräset växa ända inpå träden för att hålla ogräset
borta. Han hade får som betade gräset. Eftersom det inte spelade någon roll om hans äpplen
fick lite skador kunde han låta träden växa sig höga och sedan skaka ned äpplena. Får i den
konventionella odlingen hade nog inte varit så lyckat för fruktodlingen, men lammköttet hade
säkert blivit väldigt gott…

Här är fruktodlingen till vänster och
cideräppelodlingen till höger. Lägg märke till de olika
typerna av beskärning, samt växttäcket på marken. I fruktodlingen beskars också rötterna i
kanten av det besprutade området (markerat av pilarna), för att stimulera frukttillväxten.
(större andel fina rötter ger bättre näringsupptag än gamla förvedade rötter) Det var också
därför som fruktträden hölls så buskartade. Det var frukt de odlade, inte ved.
Efter lunch fick vi veta mer om de danska småöarnarnas LEADER+-projekt. De hade bildat
ett LEADER+-område som bestod av just de danska småöarna. Det underlättade deras

samarbete mycket. Vi fick också höra om ett danskt nätverk för livsmedelsproducenter på små
öar. Där var bland annat ciderproducenten med. Det var också Lisbet Klode. Hon hade ett
eget företag, köpte slaktmogna djur (hereford och texel) av sin mans företag och slaktade dem
på ett litet slakteri med charkuteri i land. Hon tog allt kött på återtag i form av olika
styckdetaljer och korv (världens godaste) som hon sedan sålde i sin gårdsbutik. De hade också
mohairgetter och merinofår som de tog ullen av och sålde både som garn och färdiga plagg
som hon tillverkade själv. Men det är klart, det bor 950 pers på deras ö, och på sommaren
passerar 130 000 människor ön, så det finns ju avsättning…
Vi summerade också de intryck och tanketrådar vi fått under tre intensiva dagar. Jag lägger ett
ex av den engelska rapporten på skolan, ni kan också fråga mig så ska jag berätta mer om
detta om ni vill veta vad vi kom fram till. Där lägger jag också sammanställningen av de olika
ländernas presentation. Till nästa nummer av öbladet kanske jag gör en sammanfattning av
dessa. Jag tänkte avsluta med att summera några av mina tankegångar istället.
Vi hade vissa diskussioner om ifall det skulle vara någon slags certifiering med i varumärket,
och vad ett varumärke skulle stå för. Om det skulle vara ekologiskt eller om det inte spelade
någon roll. Vi kan ju lugnt konstatera att det är lätt att vara överens om att ett gemensamt
varumärke är en bra idé, men det blir svårare när man ska komma överens om vad varumärket
ska signalera. Och vad som ska ingå. Om djuren föds upp på ön, slakt och chark sker i land är korven en ö-produkt? Om man har charkuteri på ön och köper kött från djur som betat och
slaktats iland, är det en ö-produkt? Det kanske det är i båda fallen, men klart är att det finns
gränsdragningar som måste göras.
Jag tror att om man har ett gemensamt ö-varumärke så måste de mindre varumärkena
(Vinöprodukter, Sankt Annaprodukter…) vara de mest framträdande. Sedan kanske det kan
stå ”från en levande skärgård” eller liknande också.
Något som jag blev väldigt imponerad av är det danska entreprenörstänkandet. Ingen av de vi
träffade hade slagit sig till ro och gjorde saker på slentrian. Både fröodlaren och fruktodlaren
hade haft föräldrar i samma bransch, men det var inte tal om att fortsätta på samma sätt. De
försökte hela tiden utveckla sina odlingar. Fråga kunderna vad de ville ha för produkter, men
samtidigt hitta nya kunder och dessutom ta fram nya produkter som de kunde presentera.
Alltid ligga i framkant.
Nu när miljö- och landsbygdsprogrammet ska läggas om 2007 blir miljö- och projektstöden
mer influerade av LEADER+. Då tror jag att det är bra om öarna kan bli en region.
Jag har tänkt beställa garn från Klode, och det kan hända att det slinker med någon korv. Den
håller sig genom transporten. Är det någon som skulle vilja smaka världen godaste korv, säg
till så blir frakten billigare.
Lisbet Klode skär
upp sin korv,
klädd i egen
mohairtröja

Krondill, grön dill, rödbetor, sallad, lök i knippor,
böner, snittblommor samt plantor och perenner finns till
försäljning hos Mona Blixt tel 019-44 80 50 eller
070-370 59 50.
Ring gärna för aktuell information om dagsutbudet samt
för att kolla om jag är hemma så det är öppet.

Välkomna!

Vinöns telefonlista!
Den telefonlista som vi har arbetat med under våren finns i
utställningen i skolan för kompletteringar tom söndag 7 aug. Det
har kommit förfrågan om man kan ha med sin postadress i listan,
så det går bra att komplettera med den om man så önskar.
Efter söndagen den 7 aug trycker vi upp en ny lista, som då
kommer att finnas till försäljning i utställningen och sedan på
biblioteket. Den kommer att kosta 10 kr och det betalar man för
papper och kopieringskostnad.

Kom ihåg!

BREDBANDSMÖTE torsdagen den 18 aug kl 18.30
Representanter från Örebro kommun och Stadsnät finns på plats i skolan på
Vinön för att informera om hur arbetet utvecklas och svara på frågor. Den
kommande bredbandsutbyggnaden sker i ett samarbete mellan Örebro kommun
och Stadsnät i Örebro. Arbetet beräknas pågå från mars till december 2005.

Örebro kommun i samarbete med Stadsnät

Tack för en härlig sjötur!
Lördag 9 juli var det Öppet hus på räddningsbåten så vi passade på
att kika lite extra på underverket ”Rescue Hjälmaren”.
Besättningsmän för dagen var Roger Blixt och Daniel Lindberg.
De berättade om båten och svarade på våra frågor. Sen fick vi åka med på en
provtur ut på ”norra sjön”. Vi var fullt manskap ombord så flytvästarna räckte
nästan inte till. Enligt uppgift är maxfart 40 knop men riktigt så fort gick det inte
den här gången, ca 25 knop. Vädret var härligt med strålande sol och det finns ju
inget bättre än att få vara på sjön en så´n dag. När vi hade kommit ut en bit från
land visade Roger och Daniel lite hur båten fungerar rent praktiskt, t ex stanna
snabbt, vända på en femöring osv. Sen var det dags att återvända till land igen och
det gick i lagom fart tillbaka.
Det ligger mycket arbete bakom detta projekt och det är särskilt roligt att våra
ungdomar engagerar sig. De måste vara sjövana, sjukvårdkunniga och veta hur man
tar hand om människor som av olika anledningar befinner sig i sjönöd. Det kan ju
handla om att rädda liv. Räddningsbåten behövs i Hjälmaren och
vetskapen om att den finns så nära ger en stor trygghet.
Tackar mjukast…
Solveig och Berthold

==========================================

Loppis på skolgården och vernissage i skolan
var det söndagen 24 juli. På grund av
återbud blev det en annan konstnär än
planerat. Anitha Landén från Kumla ställer
nu ut fantastiskt fina oljemålningar. Har ni
inte varit där, måste ni passa på att gå och
titta på de fina tavlorna och kanske köpa en
att pryda väggen i vardagsrummet.
Loppis utomhus är ju alltid lite vanskligt med tanke på vädret. Trots en
och annan regnskur var det många som kom för att fynda bland alla
trevliga saker. Man kan verkligen göra fynd t ex glas, mattor, porslin,
dukar, mandelkubbar, gungor och simdynor. Det fanns saker som passar
för alla åldrar, gammal som ung. Efter att ha handlat blir det bara lite
pengar över, lagom så det räcker till kaffe med dopp.

Det har varit en växlande sommar vädermässigt och den som önskade sig
regn när man gick runt och vattnade i början av juli fick ju sin vilja
igenom. För växternas del är det bättre med för mycket regn än torka,
eftersom torka gör att växterna avstannar i växten. Här på våra
sandjordar blir det ju nästan aldrig vattensjukt allt rinner ju igenom.
Det är ju trevligt när prydnadsväxter självsår sig i rabatterna men om
man vill hålla dem lite inom vissa gränser kan det vara en bra idé att
klippa bort fröställningar på kungsljus, fingerborgsblomma, stäppsalvia
och vallmo, då kan man ju själv bestämma var de ska komma.
Frökapslarna till vallmo är ju så vackra att man vill ha kvar dem länge
som utropstecken i rabatten.
De växter som är fleråriga kan det vara klokt att inte gödsla för långt in i
augusti eftersom avmognaden kan fördröjas med kvävetillskott. Växten
vill alltså fortsätta växa istället för att förbereda sig för vintern genom att
minska mängden vätska och öka halten socker i bladen och vävnaden.
Nu är tid att kartgallra bland äpplena för att få färre men större äpplen.
Om man har vindruvor så har nog de flesta redan pincerat. Man pincerar
vindruvor genom att knipsa
av skottet som växer utanför
druvan. Två bladpar
utanför/ovanför druvan
klipper man. Man pincerar för
att ljuset ska komma åt
druvorna och för att hämma
tillväxten i grenen så att
näringen går till att få en stor
fin druvklase istället för att få
ett så långt skott som
möjligt. De druvor jag har
odlat har blivit små många
och fulla med kärnor, och det
finns faktiskt de i familjen som tycker om dem och vill ha dem när de ser
ut så. Till de som vill ha lite större druvor kan jag ge tipset att klippa av
den nedre delen av klasen för att få färre men större druvor.
Allt detta klippande förutsätter en bra sekatör. Jag investerade i fjol i en
Felco nr 6 som jag sen dess har använt flitigt och tappat bort ett otal
gånger. På försommaren deklarerade jag för Mia och Ingrid att jag hellre
blir av med telefonen än min Felco sexa, och de tittade på mig som om
jag var totalt knäpp. En sekatör ska vara smidig, vass, ligga bra i handen,
inte vara för stor, men framför allt ska man hitta den när man behöver
den.
Ha det så bra i sensommarträdgården och njut allt vad ni orkar det är nu
sommarblommorna är som vackrast.
Hälsningar från Rosie!

Åka färja och buss till och från Örebro? Kan det fungera?
Eller varför inte åt andra hållet? Till och från Vingåker och Katrineholm.
Här kommer en sammanställning för att hjälpa dig att hitta de rätta förbindelserna. Vi har letat
på de färjeturer som kan passa ihop med en buss. Alla färjeturer finns alltså inte med här.
Fet stil innebär de bästa förbindelserna.

Resa från Vinön till Örebro
gäller t.o.m. 28 aug -05
Färjan till Hampetorp
Buss till Örebro

tar 20 min

VARDAGAR
Färja

Buss

från Vinön

till Hampetorp

väntetid i
Hampetorp

05.40
06.30
07.30
09.40
11.45
13.50
14.55
15.50
17.15
18.10
19.15
20.05

06.00
06.50
07.50
10.00
12.05
14.10
15.15
16.10
17.35
18.30
19.35
20.25

5 min
7 min
8 min
5 min
2 min
38 min
5 min
23 min
10 min
33 min
12 min
50 min

Bussen avgår
från Vingåker

06.30

09.25
-------14.25
--------16.10
17.10
18.40
-----------------

från Hampetorp

till Örebro

06.05 S 6.00 V
06.57
07.58
10.05
12.07
14.48
15.20 efter 14 aug !
16.33
17.45
19.03
19.47
21.15

07.12
08.06
09.08
11.08
13.10
15.58
16.26
17.41
18.48
20.08
20.50
22.16

LÖRDAGAR
Färja

Buss

från Vinön

till Hampetorp

väntetid i
Hampetorp

06.45
08.20
09.50
12.20
15.05

07.05
08.40
10.10
13.40
15.25

10 min
5 min
10 min
5 min
10 min

(från
Vingåker)
------------------------------------

från Hampetorp

till Örebro

07.15
08.45
10.20
12.45
15.35

08.18
09.48
11.23
13.48
16.38

SÖNDAGAR
Färja

Buss

från Vinön

till Hampetorp

väntetid i
Hampetorp

08.20
12.10
17.00

08.40
12.30
17.20

10 min
10 min
10 min

(från
Vingåker)
----------------------

från Hampetorp

till Örebro

08.50
12.40
17.40

09.53
13.43
18.43

Resa från Örebro till Vinön
gäller t.o.m. 28 aug -05

Färjan till Vinön

Buss till Hampetorp

tar 20 min

Buss
vidare till Vingåker

VARDAGAR
Buss

Färja

Buss

från Örebro

till färjeläget
Hampetorp

väntetid i
Hampetorp

från Hampetorp

(till Vingåker)

08.33

09.30

10 min

09.40

10.15

10.33

11.38

7 min

11.45

---------

12.33

13.35

15 min

13.50

14.00

15.12

8 min

15.20

---------

14.33

15.30

20 min

15.50

16.00

15.03

16.17

3 min

16.20

---------

16.13

17.15

0 min

17.15

18.15

17.03

18.07

3 min

18.10

18.32

18.18

19.22

18 min

19.40

----------

20.13

21.10

25 min

21.35

--------

14.08

efter 14 aug

LÖRDAGAR
Buss

Färja

från Örebro

till färjeläget
Hampetorp

väntetid i
Hampetorp

från Hampetorp

(till Vingåker)

07.33

08.25

20 min

08.45

---------

09.18

10.10

5 min

10.15

---------

11.43

12.40

5 min

12.45

---------

14.23

15.25

5 min

15.30

---------

22.28

23.25

20 min

23.45*
*OBS: Färjan ska
beställas

SÖNDAGAR
Buss

Färja

från Örebro

till färjeläget
Hampetorp

väntetid i
Hampetorp

från Hampetorp

(till Vingåker)

07.33

08.25

20 min

08.45

---------

11.33

12.30

5 min

12.35

---------

16.33

17.35

25 min

18.00

---------

20.03

21.00

15 min

21.15

---------

Bussen
går via
Segersjö.
Ofta får
man vänta
till färjan
17.45.

Scener vid norra stranden
Det måste ha varit syllplank och brädor till takstolarna. Spikrensade. Tjocka.
De var dammiga också, men det gick ju bort när vi väl släpat dem ner till
vattnet från traven bortom talldungen vid norra stranden där de låg
uppstaplade.
Man sköt ut brädan och hävde sig upp på mage. Brädan bar och drevs framåt
när man paddlade med händerna efter sidorna. Vi var en hel armada av ungar
som kajkade omkring i badviken på våra farkoster, timme efter timme. Innan
vi gick hem till middag drog vi upp våra plankor på stranden och fortsatte sen
leken nästa dag.
Undan för undan blev det dock allt färre tjocka plankor att flyta på. Någon bar
dem tillbaka och lade ut dem till vad som började se ut som en hus-grund. De
tunnare plankorna som vi då drog ner från stapeln för att flyta på bar inte alls
upp oss lika bra.
Den sommaren kunde vi följa hur plankorna fick göra nytta på annat sätt; de
snickrades samman och blev till ett hus, det man ser idag. Det var gamla
lärarbostaden på skoltomten som demonterats och flyttats hit för att
återuppstå som uthyrningsbostad åt sommargäster. Snickaren som utförde
jobbet hette Orvar och det var
fiskhandlaren och bonden Samuel
Larsson som städslat honom för sitt
projekt. Orvar tyckte nog om barn,
han lät oss hålla på med vår
vattenlek tills han behövde
byggmaterialet. Det här var på den
tiden man sade att ”bra karl reder sig
själv”. Hans hammarslag hördes hela
dagen och när det kvällades kom han
ner till stranden i badbyxor, med tvål
och handduk. Han vadade ut på
grunt vatten och tvättade sig innan
han började simma. Långa jämna
Orvar simmade ända ut till Glänthällarna och stod där i
kvällssolen.
simtag, crawl, rakt ut ur badviken
ända till Glänthällarna. Där steg han
upp i kvällssolen och stod bredbent med armarna i sidorna. Sedan simmade
han tillbaka.
Kalle Kula, som sommartid bodde i den röda stugan mitt emot glasverandan på
sidan av Karl Gerhards och Fridas hus, norra affärn, hade en pappa som
jobbade i däckbranschen. När det roliga med plankorna började ta slut kom
hans pappa en lördag ut från stan med en väl begagnad men lappad bildäcksinnerslang. Kalle pumpade upp den och nästa dag kom han cyklande ner
till stranden med den brandgula ringen över axeln och badbyxorna som vanligt
på styrstången. Bytte om och inför allas våra nyfikna blickar kastade han
ringen ut i vattnet.

Den guppade högt över ytan, Kalle efter, hävde sig upp. I stället för att ligga och
kajka på mage som förut, satt han nu som i en fåtölj ute i vattnet och paddlade
lättjefullt med händerna. Snart hade fler ungar lyckats skaffa kasserade
däckinnerslangar och vattenleken fortsatte sommaren ut.
Vinöns norra strand är avgränsad i tre delar
av två stenmurar i nord-sydlig riktning och
som når nästan ner till vattnet. Det ”nya”
röda huset bortom talldungen ligger i den
närmsta delen av stranden. Bortom huset
över potatisåkern såg man Samuel och Anna
Larssons gård. I den tredje och bortersta
delen låg Holmgrens sjöbod. Där var vi
sällan utan lekte mest i mittendelen där
sanden var djup och varm. Längst upp från vattnet växte rader av planterad
tall, kanske för att hålla sanden på plats, och på tallarnas andra sida utbredde
sig den björkbevuxna beteshagen för Larssons kor. Stenmurarna hade
förlängts en bit ut i vattnet med gärdesgårdar för att hålla korna på plats när
de kom ner till vattnet för att dricka. På kors vis släppte de en och annan
mocka på stranden eller i vattnet. Usch! Tyckte sommargästfruarna som intagit
stranden för att sola. Bröt kvistar på rönnen vid stenmuren och motade bort
korna. Mer än en gång såg sig den resoluta Samuels Anna föranledd att lämna
gårdens sysslor för att komma ner och tillrättavisa ”stassarfruarna”. De gröna
ögonen kunde skjuta blixtar under huvudkluten. Hindra korna från att dricka,
minsann!
När det var dags för kvällsmjölkningen var vi ungar ofta med
och vallade korna tillbaka till lagårn.
Innan vi gick hem stannade vi ibland
för att kela med kalvarna i sina
kättar och se på medan Anna och
dottern Britta handmjölkade korna.
De satt på pallar med pannan lutad
mot kons sida medan deras händer
En av Samuels Annas kor på väg till sjön för att dricka.
kramade juvrets spenar så att
mjölken strilade ner i hinken de höll fast mellan knäna.
De familjer som ”tingade på” hos Larssons skickade sedan ner sina barn på
cykel för att få den dagliga mjölkkrukan fylld. Det gällde att komma hem utan
att något skvimpat ut.
Text: Gunilla Blomé
Akvareller: Rachel Goff

Badar gör vi fortfarande, men en sak
som skiljer dagens nöjen från tidigare är
att det i stor utsträckning ska
organiseras. En sådan aktivitetsom är väldigt trevlig och skiljer sig lite
från år till år är

Ö-kampen.

I år gick den av stapeln under
sommarens varmaste veckor. Det
kanske gjorde att en del föredrog det
oorganiserade badandet, men 17 lag
ställde upp. Vann gjorde laget med det
enande namnet Norra och Söra byn.
Powerpuffpinglorna och Alida delade andraplatsen. Därefter kom i fallande
ordning Hagen 1, Murre och Strutsarna. Hela resultatslistan kan man se på
anslagstavlan inne i skolan.
Såsom deltagare i Ö-kampen tycker jag
att det är roligt att det kommer lite nya
oväntade grenar varje år. I år var det
vedstapling och maskeradbrännboll som
var nya. Bertholds konstiga manicklar
är ett trevligt återkommande inslag.
Burkarna med lukter var också
intressanta. Borde det inte ha varit
någon form av varning på
fiskslemsburken?
Nästa år hoppas vi på mellanväder!

Åsa, deltagare i ”glassmänniskorna”

………………………………………………………………….
Hänt i projektet...
Våg 21 var med och visade upp några av sina projekt på Jordbrukets dag på Julita
den tredje juli. Isseglarna hade med sig isjakter som visades upp trots att
isjaktssegling kändes avlägset. Ett projekt som jobbar med att få fram friska och
starka hästar genom att låta dem gå i kuperad terräng visade en film. Valbo kvarn
höll i kaffeserveringen. Vinön var självklart också med på ett hörn genom att
Veronika och Roger var på plats och sålde Vinöbagarn´s härliga kringlor.
Bredbandsprojektet har ju fått ett eget liv som rullar på och på nästa möte får vi
veta mer detaljer.
Om det är något som verkar oklart så hör gärna av er!
Hälsningar RoseMarie, tel 019 44 81 04 eller 0736 18 77 11.

augusti 2005
v. 31

1 måndag
2 tisdag

18.30

Brandövning

3 onsdag
4 torsdag

Sophämtning

5 fredag
6 lördag
7 söndag

19.00

På Värdshuset – Cover Up

13.00

Scenen vid skolan – Melodikrysset med Björn Hagel

Se annons!

16 – 17 Biblioteket har öppet

8 måndag
v. 32

Drottningens namnsdag

9 tisdag
10 onsdag

19.00

På Värdshuset – Räkfrossa med Lasse Lindberg

17.30

Finaltävling på Tallåsens Bangolf

11 torsdag
12 fredag
13 lördag
14 söndag
v. 33

Se annons!

16 – 17 Biblioteket har öppet

15 måndag
16 tisdag
17 onsdag
18 torsdag

18.30

Skolorna börjar i Östernärke
Bredbands-info i Vinöns skola

Sophämtning

19 fredag
20 lördag
21 söndag
v. 34

16 – 17 Biblioteket har öppet

22 måndag
23 tisdag
24 onsdag

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan

25 torsdag

TIDSBESTÄLLNING

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

26 fredag

v. 35

27 lördag

Vinö Sail Race – segeltävling runt Vinön
13 – 17 SRF har Seminarium om skärgårdsjordbruk i Vinöns skola
20.00 Lyskväll Marschallerna tänds kl 20.00 Se annons!

28 söndag

16 – 17 Biblioteket har öppet
18.00 Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt
Svenska kyrkan, kyrkkaffe

29 måndag
30 tisdag
31 onsdag

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan

TIDSBESTÄLLNING

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan

TIDSBESTÄLLNING

Vad händer nästa månad på Vinön? Kom ihåg att meddela redaktionen,
så kommer det med i september månads kalendarium.

