Några ord från
redaktionen ...
Vilken härlig sommar! Hela juli passerade i väldig
fart med lagom blandning av sol, lite regn och
Dragspelsklubben Tdraget med vår välkände Sune Mohlin t.h.
spelade både till Melodikrysset och till en allsångsstund sista
lördagen i juli.

värme på det. Vad mer kan vi begära?

Vinön lever upp på sommaren och visar sig från sin allra bästa sida. Många turister har besökt vår vackra
ö och vi hoppas att de blivit glatt överraskade av vädret, aktiviteterna och all försäljning av såväl ägg som
kräftor och annat smått och gott. Dessutom har det erbjudits mat och underhållning på värdshuset och
vid caféet. Och som grädde på moset ett dopp i Hjälmaren.
Aktiviteter som arrangerats på ön under juli har varit välbesökta, både på värdshuset och vid skolan.
Loppisen hade nog rekordmånga loppisbord i år och kommersen satte fart från start. Sedan avslutades
juli med Melodikrysset vid bersån på skolgården. T‐draget bjöd på härlig musik och de som löste krysset
fick tänka till lite extra emellanåt. Där fanns allt från tango till gamla slagdängor. Hoppas alla dessa
aktiviteter nu är här för att stanna. De har verkligen, var och en, blivit en kul tradition.
Andra aktiviteter som du kan läsa om i det här numret av Ö‐bladet är
Notfiske, röjningen vid Ångbåtsbryggan, Barnens dag och solenergibygget.
Det har förstås hänt mer på Vinön än det som räknats upp här. Som alla
säkert noterat har ”stora vägen” förbättrats med ny beläggning, mycket
grus i alla fall, som gjort det lite svårt att cykla och gå. Vi hoppas att det
blir bättre när Trafikverket sopat bort överblivet grus.
Än återstår fler aktiviteter på ön innan sommaren är slut, bland annat
teater och den traditionella Lyskvällen. Se också kalendariet på sista sidan
av Ö‐bladet.

Redaktionen för detta nummer har varit Carin Fremling och Gunilla Ohlsson som nu önskar alla en fortsatt skön
sensommar!
Bilder i detta nummer är tagna av: Eva Widlund, Carin Fremling, Bernt Forsberg, Catrine Neiler, Anders Landström
och Urban Århammar (som också har en tidning på nätet www.hjalmarenstidning.se)

Ö-bladet är Vinöns lokala tidning, 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 2011 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

Så här kan man läsa om Vinön i boken ”Upplev Sverige”. I stort sett
stämmer den här informationen. Men Vinöbagarns trädgårdservering
har ersatts av Café V som ni kan se annons om i Ö‐bladet och på Vinöns
värdshus serveras mat och vissa kvällar även underhållning.
I augusti kommer det också att spelas teater i bersån vid skolan.
Om någon undrar över vilka som är bofasta på Vinön så visar den här
statistiken fram till 1994 hur ålderfördelningen bland de bofasta ser ut.
Några barn har också kommit efter 1994.
23

20

15

10

Födda under ett årtionde
och skrivna på Vinön
fram till och med 1994.
Statistiken hittad på
nätet.
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Stort tack till

tre duktiga och hjälpsamma karlar på ön.

Gunnar Hagsten för all hjälp med mitt lilla hus

både inne och ute.

Anders Holm för akuthjälp en söndagskväll, när all ström
stugan.
Lars‐Erik ”Gusten” Bergström för hjälp
En ros

var borta i

med cykelkedjan.

till Er från Anita Hellén

Vi påminner igen
Rätt nummer är bra att ha
Till årsmötet tryckte vi upp några nya
telefonlistor som gick åt som smör i solen.
Innan vi trycker upp en ny omgång vill vi
påminna om att ni meddelar ändringar på
telefonnummer, adresser och e‐post‐
adresser om ni vill att folk ska kunna nå er.

Det går bra att lämna ändringar till Yvonne på bibliotekstid eller på listan på
Ö‐kontoret.

ÅNGBÅTSBRYGGAN
Medan ännu isen låg snötäckt över Hjälmarens vatten
hjälptes några Vinöbor åt att röja den sedan många år
igenvuxna ångbåtbryggan på västra Vinön. Ännu återstår
mycket arbete innan bryggan kan återta sin forna glans
som hamn. Under sommaren har det också röjts så att
man nu kan ta sig ut på Ångbåtsbryggan. Vandringsleden
utmed västra Vinön passerar Ångbåtsbryggan. Med cykel
tar du dig till Ångbåtsbryggan via Bryggatan (sväng västerut
på gatan vid sista gatlyset vid gamla affären). Bryggatan
leder rakt genom trolsk blandskog mot bryggan. Platsen är
väl värd ett besök, särskilt en vacker och lugn kväll vid
solnedgång.

Elisabeth Behr,
zon och massageterapeut,
kommer till Vinön

onsdag den 24 augusti
Boka tid på tel 070 - 399 58 08,
telefontid 8.00 - 9.00

Nu finns färsk potatis och färska
grönsaker och även snittblommor.
Fredagar är jag på torget i Kumla men
är hemma igen sen eftermiddag.
Lördag eftermiddag är
det stängt.

Välkomna hit och titta
om något passar!

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

För dagsaktuell
information eller
önskemål ring

Skönt för trötta fötter med
lite fotvård

FÄRSKA VINÖÄGG
Peter och Carina
Tel 019 - 44 80 33

Inga-Lill Sevefjord,
medicinsk fotterapeut,
kommer till Vinöns skola

måndag den 15 augusti
Tidsbeställning: tel 019-13 66 04
eller mobil
070-557 48 03

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

Sommarlekar
Är ni trötta på kubb och de eviga kortspelen? Prova nåt nytt! Eller gammalt… De här sporterna
kommer från en annan ö, obetydligt större än Hjälmarens pärla. Sammanställt av Erik Helmersson

Spark' bläistre
(Sparka ögla) Två personer står på 8-10 meters avstånd
ifrån varandra med ett rep (16-20 m långt) runt fötterna.
Repet skall vara korslagt och läggs i en ögla runt foten för
att få fäste. Det gäller att sparka med fötterna så att
motståndaren ramlar omkull. Här gäller det att ha både
teknik och klurighet

Spark' rövkrok
(Sparka benkrok) Två personer deltar. Man lägger sig på
rygg åt varsitt håll, så att huvudet kommer jämsides med
den andres höft och sedan fattar man armkrok. På
startkommando sparkar man upp med benet, krokar den
andres ben och drar runt motståndaren.

Dräg' hank
(Dra handkavle) Utrustningen består av en halvmeter lång
rundformad käpp ca 3 cm i diameter. Två personer sätter sig
mittemot varandra med böjda knän och med fotsulorna emot
varandra. Båda tar tag i pinnen och sedan gäller det att dra
motståndaren över ända, eller tills någon släpper taget. Varannan
omgång fattar den ena personen ytter- respektive innertag på
käppen.

Täm' stäut
(Tämja oxe) Två personer lägger ett ca 10 m långt
rep över nacken, framåt över axlarna och bakåt
under armarna. Man lägger sig sedan på knä med
ändan åt varandra, sedan gäller det att dra framåt
och därmed dra motparten med sig. Den vinner som
har dragit motståndaren en viss sträcka (ca 3 m).
Helst skall det vara ett vattenfyllt dike eller brya
emellan så att motståndaren trillar i - då har man nått
målet och vunnit.

I cykelutbudet finns: damcyklar, barncyklar, tandemcyklar, korgar,
hjälmar, cykelkärror, barnsadlar

Örtboden erbjuder även:
Torkade och färska örter, örtsalt.
Glass, godis, dricka
Skorpor
Trädgårdstillbehör
Keramik från Lena E Hagsten
Plantor för utplantering och prydnad t ex pelargoner
Vinöprodukter allt efter säsong som t ex potatis, saft och gelé
Aloe Vera-produkter
Julita Rapsolja neutral och smaksatt

Öppet dagligen 10-17
fram till mitten av augusti sen efter
överenskommelse
För mer information ring 0736 18 77 11

Välkomna att titta in
önskar Rosie med personal
Som en liten information vill jag berätta att det kommer turistbussar
till Vinön i stort sett varje dag under veckorna 34, 35, 36, 37, 38 o. 39.
De kommer oftast med färjan kl 13.55 och åker från Vinön kl 15.45.

Solen ger oss energi
Nu börjar arbetet med att installera solceller
på skolgården ge synbart resultat.

Solcellerna levererades i en stor låda

Först så grävdes det för en ny elkabel.

Första solcellen på plats

Taket gjordes i ordning med en ny papp

Vid montering av solcellsmodul nr 18 så har
killarna på taket fått viss rutin.
Under augusti så fortsätter arbetena med att
göra anläggningen för solel klar. Närmast i tur
är en del arbete med att ordna så att
solcellerna kan kopplas samman med elnätet.
Några burkar asfaltsklister gick åt

Text: Bernt Forsberg

Vinöns Värdshus
Vinöns Värdshus har funnits sedan 1997. Värdshuset är beläget i den gamla affärsbyggnaden
som är från början av 1900-talet. Efter en ombyggnation har värdshuset 70 bordsplatser
inomhus och cirka 200 utomhus.
Sommaröppettider:
sönd-månd-tisd-torsd

12-17

onsd

12-16 och 18.30-24

fred

12- 24

lörd

12-16 och 18.30-24

Artistprogram för augusti sommaren 2011
Bokning av biljett, RING 019-448010 eller 0722-505080 ej mail!

onsdag

3 aug Jenny Wåhlander "Bland Skrattgropar & surpuppor"

fredag

5 aug Pubafton

lördag

6 aug Double Inn - irländsk
musik

www.doubleinn.com

onsdag

10 aug Nicola Sarcevic www.nikolasarcevic.com

fredag

12 aug Pubafton

lördag

13 aug Play House (ett coverband som får dig att dansa)

torsdag 18 aug Eldkvarn www.eldkvarn.se

SLUTSÅLT!!

Onsdagar och lördagar: Entré - Mat och dryck tillkommer.
Matplats intages 18.30. Alla Konserter startar ca: 20.00

Personal och krögare på Vinöns
Värdshus tackar Vinöbor och alla gäster
för säsongen.

Enkupigt tegel

Ingemar Andersson har
enkupigt taktegel som säljes
billigt.

påminner om att kaffetårtor
och smörgåstårtor
kan beställas som tidigare

Ring Ingemar, telefonnumret är
070 583 09 91

Sten tel 070 - 239 02 11

Färjegruppen informerar

Om förtur till färjan
Enligt trafikverkets regler kan alla
ansöka om förtur till färjan. Förtur
beviljas bofasta på Vinön och de
som har sin utkomst på ön.
Vänligen missbruka inte förtursfältet vid färjelägena om du inte
är beviljad förtur. Bevis från
Trafikverket ska placeras synligt i
framrutan.

Kräftknytis i Bagar’ns loge
lördagen den 3 september
max 40 personer.
Välkomna
anmäl till Sten 070-239 02 11

Så blev det äntligen av
Försöket att fiska med not genomfördes söndagen den
31 juli. Vädret var vackert och kanske, kanske blåste
det inte för mycket. Tyvärr visade det sig att det nog
blåste lite för mycket för det blev ingen fisk i näten.
Men Hjälmaren visade sig från sin bästa sida trots
blåsten och nog är det vackert att se en riktig
Allanbyggd snipa i sjön. Vi får se fram emot att det
kanske blir fler tillfällen i framtiden.
Det skulle också vara
intressent att läsa om
det moderna fisket på
Vinön. Kanske någon
kan skriva om det i
ett framtida Ö-blad?

Sommarcafé i Vinöns
gamla skola med
trädgårdsservering
Möjlighet till att köpa kaffe/te,
dricka, fikabröd, smörgåsar,
godis och massor med glass!
Öppet dagligen 10.00-17.00
Stänger för säsongen 28 augusti

Varmt välkomna!
Veronika Persson 070-74 38 245

Självplockning av fina svarta vinbär
och körsbär hos Marianne Lundholm
på Olsgården
tel 019-448026

Barnens dag
För alla med barnasinnet i behåll!

Det var många som deltog i aktiviteterna på skolgården, stora som små. En härlig dag med
sommarvärme då det var skönt att fler av stationerna var i skuggan.

såpbubbling

hinderbana

Elis, Pelle och Ninni blåser bubblor och
försöker sedan att fånga dem.
Ninni är målad som Hello Kitty!

Oskar och Hedda koncentrerar sig på att
Inte nudda repen i hinderbanan.

Rosie hjälper Karl-Erik och de andra barnen att
få upp repen i träden

Alva är duktig, hon målar tålmodigt
alla barnen som otåligt har väntat på sin tur
i den långa kön i värmen.

Det var många barn som med spänning tog
emot påsen i fiskdammen.

Skördesöndagar
VINÖPRODUKTER ‐ varje söndag från kl 14 i Örtbodens kryddträdgård!

Varje söndag i Örtbodens kryddträdgård kommer det att finnas produkter av årets skörd från Vinön.
Du som odlar grönsaker, frukt och bär etc. och vill sälja dina produkter vid Örtboden söndags
eftermiddagar hör av dig till mig!
Catrine Neiler, 0739‐400061 Catrine.marwin@gmail.com

Loppis & prylboden
Loppisboden har fått in mer böcker! Kom in och fynda, de går åt ganska fort. Om du
tycker att det är vackert med gamla böcker så varför inte inreda med dessa. Jag har
ett gammalt fint uppslagsverk om femton böcker. Det kostar 30 kr. Det finns gamla
böcker som också är röda med lite guldstreck på. 3 kr/ styck eller 5st för 10 kr.
Jag vill också tacka alla er som skänker saker till loppisen, det uppskattas mycket,
inte bara av mig utan också av alla loppisälskande kunder.
Catrine

LYSKVÄLL PÅ VINÖN
Sista lördagen i augusti, den 27:e tänder vi marschaller
vid mörkrets inbrott. Det har blivit tradition att ta farväl
av sommaren på detta sätt.
De flesta marschaller kommer säkert att finnas på norra
stranden men visst vore det trevligt om det runt hela ön
kunde lysa små ljus.
Så förhoppningsvis kommer det att tändas många ljus på
bryggor och stenar runt hela ön. Straxt innan mörkrets
inbrott kommer det att gå ett fackeltåg med kursdeltagare
från skolan.
Det är viktigt att komma ihåg att placera marschallerna säkert, inga brännmärken
på bryggorna! Tänk också på att de ska plockas bort dagen efter. Glöm heller inte
att inhandla marschaller innan lyskvällen...

JANSSONS EGEN PAJ
6 port
Ugn 225°
Pajdeg
2 dl vetemjöl
1 dl siktad dinkel
125 - 150 g smör
2 msk kallt vatten
Fyllning
1 burk ansjovisfilé, ca 125 g
400 g kokt färskpotatis
3 färska gula lökar
1 msk smör
1 knippe gräslök
Stanning
3 ägg
2 dl vispgrädde
2 dl mjölk
2 dl riven västerbottensost
½ tsk salt
1 krm svartpeppar
Garnering
ansjovis, kryddgrönt
Gör så här
Blanda mjölsorterna och smöret i en
matberedare eller för hand. Tillsätt vatten
och arbeta samman till en fast deg. Tryck ut
i en pajform och ställ kallt minst 30 min. Låt
ansjovisen rinna av, lägg undan ett par filéer
till garnering. Skär potatisen i skivor. Ansa
och skär löken i skivor. Fräs löken mjuk i
smör. Fördela allt i pajskalet och klipp över
gräslök. Blanda ingredienserna till stanningen
och häll över fyllningen. Se till att den
rinner ner överallt. Grädda pajen mitt i
ugnen tills stanningen är fast och ytan har
fått fin färg, ca 40 min. Garnera. Servera
pajen ljummen eller kall.
Tips! Det går bra att byta ut dinkel mot
grahams- eller vetemjöl.
KÖTTFÄRSPAJ MED
VÄSTERBOTTENSOST
4 port
Ugn 175°
4 dl majsmjöl
5 dl mjölk
50 g smör
2 krm salt
1 hackad gul lök
2 msk smör, till stekning
och ugnsform

300 g nötfärs
2 tärnade tomater
1 dl riven västerbottensost
2 skivade salladslökar eller motsvarande
mängd purjolök
2 msk färsk timjan
2 msk finhackad färsk koriander
2 krm salt
1 tsk socker
3 krm svartpeppar
Gör så här
Vispa ut majsmjölet i hälften av mjölken i en
bunke. Koka upp resten av mjölken, smör och
salt i en kastrull. Vispa ner mjölblandningen.
Koka på svag värme någon minut tills det
tjocknar till en gröt. Fräs löken i smör i en
annan kastrull 2-3 minuter. Öka värmen,
bryn köttfärsen. Rör ner tomater, ost och
salladslök. Krydda med timjan, koriander,
salt, socker och svartpeppar. Spara lite
timjan och koriander till garnering. Platta ut
2/3 av majsdegen i en lättsmord ugnsform
med löstagbar kant. Ta hjälp av lite
majsmjöl. Lägg på köttfärsfyllningen och
täck med resten av degen som ett lock.
Grädda pajen i nedre delen av ugnen 40-45
minuter. Garnera med lite timjan och
koriander.
PAJ PÅ PÅLÄGG
4 port
Ugn 225 - 200º
Pajdeg
3 1/4 dl vetemjöl
125 g rumsvarmt smör
1 msk vatten
Fyllning
120 g kassler, rökt skinka eller salami
1 liten hackad rödlök
2 urkärnade, grovhackade tomater
2 ägg
2 dl mjölk
2 dl riven ost
2 tsk torkad oregano
1 tsk salt
2 krm malen peppar
0,5 dl pumpafrön eller solrosfrön
1 dl hackad persilja
Gör så här
Arbeta ihop vetemjöl, smör och vatten till
en deg. Kavla eller tryck ut degen i en form

med löstagbar kant, cirka 24 centimeter i
diameter, degen ska täcka botten och
kanter. Nagga botten med en gaffel och
ställ i kylen cirka 30 minuter. Förgrädda
mitt i ugnen i 225 grader, 10-15 minuter.
Fördela salami, kassler eller skinka, rödlök
och tomater i det förgräddade skalet. Vispa
ihop ägg, mjölk, ost, oregano, salt och
peppar. Häll ner i pajskalet och strö på
pumpa- eller solrosfrön. Grädda mitt i ugnen
i 200 grader tills äggen stannat, cirka 30
minuter. Strö över persilja innan servering.
KANTARELLPAJ MED
VÄSTERBOTTENSOST
6 - 8 port Ugn 200 - 175º
Pajdeg
1,5 dl vetemjöl special med fullkorn
1,5 dl grahamsmjöl
½ tsk salt
100 - 125 g smör
1 tsk torkad timjan
3 msk kallt vatten
Fyllning
400 g färsk bladspenat
2 dl vatten
2 krm salt
2 msk smör
3 skalade hackade knipplökar, gärna röda
½ tsk riven muskot
1 tsk salt
½ tsk nymalen svartpeppar
5 dl trattkantareller eller gula kantareller
smör
3 ägg
3 dl mjölk
250 g riven västerbottensost
½ tsk salt
1 krm nymalen svartpeppar
Gör så här
Lägg mjöl, salt, smör och timjan i en
matberedare och kör i 6-7 sekunder till
stora smulor. Tillsätt vattnet och starta
maskinen igen. Stanna så fort degsmulorna
börjar bli en klump. Eller blanda snabbt
samman allt för hand. Tryck ut degen i en
springform med löstagbar kant, 24
centimeter i diameter. Ställ in i frysen 30
minuter. Förgrädda sedan i 200 grader, i 10
minuter. Skölj spenaten. Koka upp vatten och

salt. Lägg i spenaten och koka den någon
minut. Häll bort kokspadet och låt spenaten
rinna av. Pressa bort överflödig vätska. Fräs
spenaten i smör med löken. Krydda med liten
riven muskot, salt och peppar. Lägg spenatoch lökblandningen åt sidan. Stek svampen i
smör och lägg åt sidan. Vispa ihop ägg och
mjölk, rör ner osten och smaksätt med lite
salt och peppar. Lägg svamp och spenat i
pajskalet, häll äggstanningen över fyllningen
och grädda pajen 30-40 minuter.
VEGETARISK TACOPAJ
6 port
Ugn 175º
Pajdeg
4 dl vetemjöl
½ tsk salt
2 tsk bakpulver
50 g smör
1½ dl mjölk
Fyllning
2 msk smör
1 hackad gul lök
1 hackad vitlöksklyfta
400 g quornfärs
40 g mexikansk kryddblandning, gärna taco
2 dl vatten
7 hackade milda feferoni (efter smak)
4 dl crème fraiche
3 dl riven lagrad ost
½ tsk svartpeppar
Gör så här
Blanda ihop ingredienserna till pajdegen i en
matberedare eller för hand, och tryck ut
den i botten och upp på kanterna av en
smord en form med löstagbar botten, cirka
22 centimeter i diameter. Hetta upp smöret
i en stekpanna och fräs lök och vitlök någon
minut. Tillsätt färsen och bryn den några
minuter på medelstark värme. Tillsätt
kryddblandningen
och
vatten.
Låt
alltsammans koka ihop. Ta bort från värmen.
Blanda feferoni, crème fraiche, ost och
svartpeppar.
Fördela
quornfärsen
i
pajskalet,
därefter
crème
fraicheblandningen. Grädda mitt i ugnen 35-40
minuter tills pajen har fått en gyllenbrun
yta.

Sommarens sista recept passar bra till kräftfesten.
Pajer är också mycket bra när man får oväntade
gäster som är hungriga.
Smaklig måltid önskar Christina J
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TEATER PÅ VINÖN I AUGUSTI
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Klurig familjeföreställning Vinöns skola
Föreställningar: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 augusti
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Biljetter: Biljettbutiken i Örebro 019-21 21 21,www.ticnet.se
samt på Café V på Vinön, öppet dagligen
Pris: 150 kr vuxna och 75 kr upp till 16 år
Mer information: www.amatorteatersamverkan.se, 070-310 26 73
En produktion av Amatörteatersamverkan Örebro län i samverkan med Nya Teatern, Revyföreningen Gôrskôj,
Lekebergs Revysällskap, Teaterföreningen Lyset, Teater Nolby och Studiefrämjandet
Med stöd av:
ADOLF LI NDGRENS
STI FTELSE

Vinöns Kultur- och
Hembygdsförening

augusti 2011
vecka 31

vecka 32

1

måndag

2

tisdag

3

onsdag

4

torsdag

5

fredag

6

lördag

7

söndag

8

måndag

9

tisdag

Sophämtning

18.30

12 fredag

vecka 33

Brandövning

Värdshuset: Jenny Wåhlander "Bland Skrattgropar & surpuppor"
19.00
19.00
14.00
19.00
14.00
16 -17
19.00

Teater vid Vinöns skola: Sju sorters mördare
Teater vid Vinöns skola: Sju sorters mördare
Värdshuset: Pubafton
Teater vid Vinöns skola: Sju sorters mördare
Teater vid Vinöns skola: Sju sorters mördare
Värdshuset: Double Inn - irländsk musik
Teater vid Vinöns skola: Sju sorters mördare
Biblioteket öppet
Teater vid Vinöns skola: Sju sorters mördare
H M Drottningens namnsdag
Beställ mat!

10 onsdag
11 torsdag

Beställ mat!

Värdshuset: Nicola Sarcevic
19.00

Teater vid Vinöns skola: Sju sorters mördare

19.00

Teater vid Vinöns skola: Sju sorters mördare
Värdshuset: Pubafton
Teater vid Vinöns skola: Sju sorters mördare
Teater vid Vinöns skola: Sju sorters mördare
Värdshuset: Säsongsavslutning med Play House - ett coverband
Biblioteket öppet

13 lördag

14.00
19.00

14 söndag

16 -17

15 måndag

Fotvård IngaLill Sevefjord se annons

Sophämtning
Beställ mat!

16 tisdag
17 onsdag
18 torsdag

Värdshuset: Eldkvarn

19 fredag
20 lördag
21 söndag
vecka 34

16 -17

Biblioteket öppet

22 måndag
Beställ mat!

23 tisdag
24 onsdag

Massage Elisabeth Behr

25 torsdag

se annons
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

26 fredag
27 lördag
28 söndag
vecka 35

29 måndag
30 tisdag

16 -17

LYSKVÄLL

Kurshelg utomhuspedagogik

Biblioteket öppet

Café V stänger för säsongen
Sophämtning
Beställ mat!

31 onsdag
Sept

1

torsdag

2

fredag

3

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

