Några ord från redaktionen ...
Vilken fin sommar!

I år kan väl ingen klaga på sommaren, inte ur
turistsynpunkt i alla fall. Men det var väl ändå
skönt när regnet kom, så fruktansvärt torrt som
det var! Det har varit mycket folk på Värdshuset
och på Veronikas Café. Det har varit Barnens Dag
och Tjejernas Dag. Killarnas Dag kunde ha varit
notdragningen men den blev tyvärr inställd då
vädret inte var med oss. Det har varit flera
vernissager och sommarens loppis var som
vanligt ett uppskattat inslag.
Till helgen är det dags för paketauktion på lördagen till förmån för SSRS och på
söndagen har vi vårt lokala Melodikryss med dragspelsklubben T‐draget. Om några
veckor stänger sommaraktiviteterna ner sin verksamhet och vi återgår till vår
vanliga verksamhet. Kurser drar igång och olika grupper besöker ön under både
augusti och september. Till nästa månad får vi se om det blir något Ö‐bladet.
Eva kommer inte ha tid att göra något, så om inga andra krafter dyker upp lär det
dröja till oktober innan det kommer ut ett nytt nummer av vårt Ö‐blad.

Ha det så bra alla läsare och njut av sensommaren...
... och ät en och annan kräfta kanske.

Fotografer i detta nummer är Rosie, Eva och några av våra
sommarungdomar..
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 adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto och märkta med
de månader som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt stoppa ner ett ö-blad i
färdiga kuvert.
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 2010 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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Sista veckorna att göra fina fynd
i Vinöns Konst och Hantverk
Än håller vi dörren öppen, Välkommen in!
Söndagen den 15 augusti är dock sista dagen för
sommarens Konst och Hantverksförsäljning i Missionshuset.
Det finns fortfarande mycket fint kvar till försäljning så
passa på att inhandla de där presenterna som är så väl till
pass under hösten.

Det har varit kvinnlig dominans bland våra
konsthantverkare vilket tydlig-gjordes lite extra
på Tjejdagen den 31 juli. Men några herrar har
bidragit, bl.a. med de fina trätågen som har
varit omåttligt populära.

Tavlorna som nu finns i utställningen är målade av
Barbro Hildor vars utställning hänger kvar till
söndagen den 15 aug. Motiven är blommor,
människor och många får och några Vinömotiv.

Barbro Hildor på vernissagedagen
framför några välkända Vinömotiv.

Ulla-Lena, vår glada och trevliga värdinna i
Missionshuset under sommaren kom som en glad
överraskning och värdefull arbetskraft.
Hembygdsföreningen riktar ett stort och innerligt
TACK till Ulla-Lena och önskar henne lycka till på
nästa arbetsplats.
Ulla-Lena med det fina fågelbadet som
fanns i försäljningen.

Eva Widlund
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har öppet dagligen fram till mitten på augusti kl. 10-17
därefter öppnar vi när det behövs
Örtboden har:

Dam- barn- och tandemcyklar för uthyrning,
kärror, hjälmar och barnsadlar
Torkade örter, örtsalt, färsk sommarhonung och
andra vinöprodukter,
årets skörd av honung är på slungad men inte klar
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
Keramik från Lena E Hagsten
Potatis, om man vill ha mer än 2-3 kg så är det bra att höra av sig innan

Tele till RoseMarie 0736 18 77 11

Varmt välkomna!
önskar RoseMarie
med familj och
sommarjobbande
ungdomar
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Dags för...

PAKETAUKTION
till förmån för
SSRS HJÄLMAREN
lördag 7 augusti klockan 15.00

Auktionen blir antingen vid norra Badet eller i bersån
vid skolan beroende på väder och vind
Skänk gärna ett eller flera paket till ett värde av minst 50 kr
som sedan auktioneras ut.
Kaffe med bröd kommer att finnas till försäljning.
Stödgruppen för SSRS Hjälmaren

Söndagen den 8 augusti är det
dags igen för korsord och
dragspelsmusik på samma gång.
Ett lokalt kryss under ledning av RoseMarie Hellén
till musik av dragspelsklubben T-Draget
Ni löser de kluriga musikfrågorna i en musiklek för hela familjen.
Det är precis som på radion förutom att musikerna är på plats och att
det är på en söndag. Vinnaren behöver heller inte vänta en vecka på
sitt pris utan får det på plats.
Varmt Välkomna kl 14.00
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Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Eva Eastwood
på Värdshuset

Efter en lång rad av manliga artister kom så äntligen en tjej, och det bara ett par dagar
innan vår tjejdag på ön! Eva Eastwood är en trogen Vinögäst. Hon har varit med de flesta
somrar som Värdshuset har funnits. Och att hon är populär kunde man tydligt märka. Det
var fullt hus och god stämning. – Vad synd om er att ni måste sitta still, tyckte Eva när det
svängde rejält. Allt fler rycktes dock med av musiken och det lilla dansgolvet fylldes snart
och några tog även en sväng om mellan borden. I pausen passade Eva på att sälja tröjor
och skivor. Och för er som händelsevis missade den fartfyllda kvällen får säkert en chans
nästa sommar igen.

Bara en månad kvar nu….
Passa på att ta en fika hos mig i mitt sommarcafé i Vinöns gamla skola med
trädgårdsservering i bersån. Möjlighet till att köpa kaffe/te, dricka, fikabröd,
smörgåsar, godis, pinn‐ och skopglass!

Öppet dagligen mellan 10.00‐17.00
v 31‐32 öppet till 19.00 på onsdagar och
lördagar Den 21 augusti stänger jag kl. 13.00, pga.
att skolan är uthyrd till privat fest.

Stänger för säsongen söndagen
den 29 augusti

Varmt välkomna!
Veronika Persson 070-7438245
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Tidningstips
I augusti i fjol var de här, en journalist och en fotograf och i juli i år
kom artikeln, sex sidor om Vinön i tidningen Gård och Torp nr 5

Regndroppsmassage
Jag har nyligen genom gått en kurs i denna underbara form av massage så hela juli och augusti
kommer det att kosta 300 Kr för ca 1- 1,5 timmar. Detta är under min upptränings period.
Ordinarie pris mellan 600-750Kr

Vad är Regndroppsmassage?
En ljuvlig och välgörande behandling med de finaste essentiella eteriska oljor. Regndroppsteknikbehandlingen (rdt) balanserar kroppen genom dess avslappnadne och milda applikationer. Oljorna masseras
in på fötternas "vitaflex" zoner med vitaflex tekniken och droppas ca 15 cm ovanför ryggraden. Därefter
stryks de ut med fjäderlättta rörelser över ryggen och masseras mjukt in.
Med de kraftfulla oljorna, sätts en avslappnings- och reningsprocess av kroppen igång.

Vad är det bra för?
Regndroppsmassagen kan bl.a. vara välgörande för:
* Immunförsvaret
*Hjälpa till vid skolios
* Värk i leder
*Cirkulation
* Välbefinnande och avslappning

*Andra ryggbesvär
*Att bli av med stress

Resultat & rekommendation
Resultatet kan vara i timmar, dagar, veckor eller mer, detta helt beroende på varje enskild individ och dess
kropps syrabasbalans. Ju surare en kropp är desto kortare tid stannar resultatet, därför kan 1 behandling
räcka för en person, medan en annan person kan behöva flera för att återställa balansen i kroppen.
Många upplever smärtlindring, värme och ökad mjukhet i ryggrad, kropp och leder i flera dagar, som
resultat av denna massage.

Välkommen att ringa eller maila för tidsbokning.

Susanne Reinholdsson, Vinön
susannereinholdsson@swipnet.se
019/445434 070/4560316
7

T jejdagen på V inön fredagen 30 juli
Det började med Chi Gong på gräsplanen bakom Missionshuset och en gemensam
tjejfrukost där dagens program på temat ”Hälsa och må bra” också presenterades.
Aktiviteter för vuxna tjejer i alla åldrar
erbjöds, allt från gympapass och prova på
att rida fjordhäst till en skön avslappnande
hälsostund med fotbad innan kvällens
program på Värdshuset tog vid.
Det var bara att välja från ”smörgåsbordet”
och pussla ihop sin egen tjejdag
tillsammans med sina väninnor.
Till denna dag bjöds alla kvinnliga företagare på ön speciellt in.
Alla som kunde erbjuda någon form av aktivitet eller andra
speciella tjej‐erbjudande med reducerat pris på varor osv erbjöds
att vara med i arrangemanget. Faktum är att vi blir ett gäng, vi
fastboende och fritidsboende Vinö‐tjejer.
Dagen till ära gästades ön också av Monikas Rörelser, Annelie Landéns Massage
och Hälsa samt Elisabeths Make Up. Det var roligt att så många Vinö‐tjejer deltog
under dagen och jag tror att det lockar till mersmak nästa år.

Ett stort Tack till er alla som höll i någon tråd någonstans!
Rosie, Lena, Ingrid, Susanne, Elisabeth, Annelie, Monika, Lena, Ulla‐Lena, Johanna,
Veronika, Elin, Yvonne, Lisa och inte minst till Kicki på Värdshuset som väckte idén
och som stod för kvällens program tillsammans med de övriga på Värdshuset.
Blir det en tjejdag nästa sommar också månntro? Och hur ska vi göra den?
Kram på er alla!
Eva
(Hoppas jag inte missade något namn nu)
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Tjejsnack med Marie Kühler
Efter en dag med mycket rörelse varvat med
massage och avslappning på olika sätt var det dags
för god mat och dryck på Värdshuset för alla tjejer
”och de män som vågade” som det stod i inbjudan.
Nog var det en tjejkväll allt men inte helt utan män.
Några få modiga män hade tagit sig dit och jag tror
att de uppskattade kvällen lika mycket som alla vi
tjejer som var där.

Marie Kühler, som för kvällen faktiskt var Marie och inte Hilda eller någon annan
revyfigur som vi är vana att se henne som, lyckades pricka in många sanningar om
tjejer ‐ och om killar också för den delen. Hon bjöd friskt på sig själv och många
kände igen sig i olika situationer som hon berättade om.
Många skratt och mycket applåder blev det och en nöjd publik promenerade ner
till kvällsfärjan, eller satt kvar ‐ om man bor på ön ‐ och fick avnjuta ytterligare
underhållning av Värdshusets egen trubadur.

Ansiktsbehandling och Make Up hos Elisabeth

Gympadans hos Monika

Sockerutställning och information om Hälsa
på scenen i bersån

Hälsostund med välgörande fotbad
i Örtboden
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Förbättra din hälsa!
Så här efter en härlig sommar med god mat, sommarfika och ändrade vanor,
kan det vara skönt att komma igång med lite aktivitet som får positiva
effekter både till kropp och själ.
Vad är kondition?

Ja, du vet säkert ungefär vad som menas med kondition.
Allt från att ha bra flås, kunna röra sig utan att bli andfådd, springa uppför trappor
och röra sig utan att du måste stanna och hämta andan.
God kondition betyder att du har god syreupptagningsförmåga. Det är enkelt att
förbättra sin förmåga att ta upp syre. Du tränar då upp lungor, hjärta och blodets
förmåga att binda syre samt musklernas utvecklingsförmåga. Det är viktigt att ha en
bra kondition så du orkar göra det du vill och att inte kroppen tar skada och får jobba
på högvarv.

Kontrollera din puls innan du stiger upp på morgonen

Det är ett bra sätt att se om träning har gjort någon nytta. Lättast känner du pulsen på
handleden eller halsen. Vilopulsen varierar från individ till individ. Ca 70 slag per
minut kan du ha som riktvärde.
Om du tränar flitigt kommer vilopulsen att sjunka allteftersom. Om du normalt har en
vilopuls på 80-95 slag per minut, kan du med en liten insats enkelt sänka vilopulsen
till mellan 55-60 slag per minut. Detta motsvarar cirka 36 000 slag per dygn, vilket
innebär mindre slitage på din viktigaste muskel.

Börja promenera

Regelbundna promenader har stor betydelse för hälsan och hjälper till att hålla koll på
vikten.12000 steg sammanlagt under en dag ger samma effekt som en halv timmes
promenad i rask takt. Under den halvtimmen brukar man visserligen bara komma upp
i 3-4000 steg men det är ändå tillräckligt för att behålla vardagskonditionen. Man kan
också dela upp promenaden i korta intensiva pass. 3 gånger 10 minuters promenad är
också bra och möjligt för alla att få in i vardagen. För att ytterligare förbättra
kondition och styrka krävs högre intensitet. Ett bra sätt att komma i gång är att sätta
upp mål, föra dagbok och köpa en stegmätare.

10

Promenadens betydelse
1847 skrev den danske författaren Kierkegaard:

”Framför allt, förlora inte din lust att promenera.
Varenda dag promenerar jag mig till ett tillstånd av välbefinnande,
och promenerar bort varje sjukdom.

Jag har promenerat mig till de bästa tankar.
Jag vet inte någon tanke så tryckande att man inte kan promenera bort ifrån den,
men genom att sitta still, och ju mer man sitter still, ju närmare kommer man till att må illa.

Alltså om man bara fortsätter att promenera blir allt bra”

På 30 minuter går der åt så här många kalorier(kcal) när du:
Gör vanligt kontorsarbete
Promenerar i lugn takt
Gympar
Dansar gammaldans
Tar en rask promenad
Jobbar i trädgården
Cyklar
Åker skridskor
Hugger ved
Joggar lugnt

60-90
90-150
150-360
190-260
200-210
210
210-320
210-510
300
300

Annelie Landén
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FÄRSKA VINÖÄGG
Peter och Carina
tel 019 - 44 80 33

Hundmat och Kattmat
helt kemikaliefritt
Vi har även kattsand, hundgodis, olika tuggben, leksaker
laxolja, schampo och balsam.

Raysans Depå
019-44 54 34 Susanne 070-456 03 16 Ray 070-659 48 64

Jag badar, fönar, klipper klor på katter och hundar.
Ring för prisuppgift Susanne.

TACK Maggan
för att du rastade Bosse
när Ray jobbade och Susanne var borta.

TACK Maud och Markus
för att ni tog hand om Kajsa under samma period.

10 000 rosor till er
för att ni finns när man behöver hjälp!
Susanne och Ray
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28/8 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 –
Norra stranden på Vinön kantas med marschaller varje år. Lyskvällen har också
blivit ett tillfälle att träffas, gå runt och prata med vänner, fika tillsammans.

Köp marschaller!
I år kan du 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 2010

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas som tidigare
Sten tel 070 13
- 239 02 11

Just nu!
Vinöpotatis, lök, rödbetor, squash, gurka, persilja, krondill och ...
snart tomater mm
Snittblommor, t.ex. aster och eterneller
ÖPPET:

Sön- mån- tis- onsdag är det öppet om jag är hemma
Fredagar stängt till ca kl 17.00 då jag kommer hem från torget
Lördagar stänger jag kl 15.00

För dagsaktuell information
eller önskemål ring mig!

Välkomna hit och titta om något passar!

Släpp fram några signaler så jag
hinner till telefonen.

Mona Blixt

019-44 80 50, 070-370 59 50

BIBLIOTEKET har öppet
alla söndagar hela sommaren.
Skönlitteratur, faktaböcker
böcker med stora vackra bilder
och olika tidningar!
”Kräft-knytis” på Bagarns loge
lördag den 4 september

söndagar klockan 16 – 17

För anmälan och info

Välkomna!
Yvonne Karlsson

tel 070 239 02 11 till Sten
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STUGOR ATT HYRA
STUGA UTHYRES
4 bäddar,
tillgång till toalett och dusch
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn eller veckovis.
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

STUGA UTHYRES
per dygn eller vecka
6 bäddar
Ring för info
Sten Karlsson
019 – 448015 eller 070-239 02 11

STUGA UTHYRES
Utrustad för självhushåll
6 bäddar
Veckovis, under lågsäsong
även dygn eller veckoslut.
Ring för info
Anna Pettersson
070-314 59 71, 070 547 85 24 eller 019 44 81 16
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CUP CAKES MED HALLON OCH BLÅBÄR
12 st
Ugn 225°

STEKPANNEMUFFINS
ca 15 st

Ljuvliga, bärfyllda muffins som smakar
sommar. Lika snabba som enkla att göra.
50 g smör
3 ägg
2 dl strösocker
1 dl mjölk
4 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
4 dl färska hallon och blåbär
Fyllning:
250 g kvarg
2 msk mosade hallon eller blåbär
1 dl florsocker.
Gör så här
Ställ ut stora pappersformar på en plåt.
Smält smöret. Vispa ägg och socker pösigt.
Tillsätt mjölk och smör. Blanda mjöl och
bakpulver och rör ner det i smeten. Rör i
bären. Klicka ut smeten i formarna. Grädda i
mitten av ugnen ca 15 min. Låt muffinsen
svalna. Blanda ingredienserna till fyllningen.
Skär ett strutformat hål i varje muffins.
Lägg i fyllningen och sätt tillbaka locket.

1 ägg
¾ dl strösocker
¾ dl standardmjölk
3 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
1-2 msk smör
1 dl strösocker
1 msk kanel
Gör så här
Vispa ägg och socker lätt. Tillsätt mjölk och
mjöl blandat med bakpulver. Smält smör i en
stekpanna. Klicka ut smeten med två
matskedar och stek i 3-4 min på medelvärme
på båda sidorna tills de fått fin färg. Blanda
socker och kanel. Vänd kakorna i
blandningen. Servera ev med äppelmos.
HALLON I KVADRAT
24 st
Ugn 175°
200 g smör
4 dl socker
4 ägg
6 dl vetemjöl
2 tsk bikarbonat
2 tsk vaniljsocker
2 dl gräddfil
5 dl hallon
Glasyr
50 g rumsvarmt smör
200 g krämig färskost, naturell
½ dl florsocker
1 tsk vaniljsocker
Gör så här
Rör smör och socker smidigt. Tillsätt äggen,
ett i taget. Blanda mjöl, bikarbonat och
vaniljsocker och rör ner i smeten
tillsammans med gräddfilen. Vänd försiktigt
ner
hallonen.
Häll
smeten
på
en
bakpappersklädd långpanna, 30x40 cm.
Grädda på andra falsen nerifrån ca 30
minuter. Låt kallna.
Glasyr: Rör alla ingredienser smidigt och
bred över den kalla kakan. Dela i 24 bitar.
Dekorera varje bit med hallon och ev
citronmeliss.

HAVREKAKOR MED RABARBER
30 st
Ugn 200°
En liten knaprig kaka till
kaffet. Sagolik, med ett
syrligt stänk av rabarber!
1 späd rabarber
150 g rumsvarmt smör
1 dl strösocker
2 dl havregryn
2 dl vetemjöl
Gör så här
Skär rabarbern i 1–2 cm tjocka bitar. Rör
samman smör och socker i en bunke. Tillsätt
havregryn och mjöl och rör ihop till en deg.
Forma degen till kulor. Lägg dem på plåt med
bakplåtspapper. Tryck ner en bit rabarber
i varje kula. Grädda i mitten av ugnen ca 10
min.

Glad sommar!
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Dessa gamla vykort kom till redaktionen.

Norra Vinön

Södra Vinön
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augusti 2010
augusti

1

söndag

vecka 31

2

måndag

3

tisdag

4

onsdag

5

torsdag

6

fredag

7

lördag

8

söndag

9

måndag

vecka 32

16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning
Beställ mat!

På Värdshuset: Nikola Sarcevic

15.00 Paketauktion För SSRS - se anslag!
På Värdshuset: Double Inn – irländsk musik
14.00 Melodikrysset – se anslag!
16 -17 Biblioteket öppet

H M Drottningens namnsdag

Beställ mat!

10 tisdag
11 onsdag

På Värdshuset: Dag Vag

12 torsdag
13 fredag
14 lördag
15 söndag
vecka 33

Säsongsavslutning på Värdshuset: Toolbox (coverband)
Sista dagen för Konst och Hantverk i Missionshuset
16 -17 Biblioteket öppet

16 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

17 tisdag
18 onsdag
19 torsdag
20 fredag
21 lördag
22 söndag
vecka 34

Bröllop på ön
16 -17 Biblioteket öppet

23 måndag
Beställ mat!

24 tisdag
25 onsdag

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan - TIDSBESTÄLLNING

26 torsdag
27 fredag
28 lördag
29 söndag
vecka 35

Kurshelg lö-må
Lyskväll - Vi tänder marschaller utmed stränderna
10.30 Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe
16 -17 Biblioteket öppet
Café V stänger för säsongen

30 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

31 tisdag
september

1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

4

lördag

Kursdag
Kräftknytis på Bagarns loge

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

