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SOMMAR  
 
 
 
 

Vilken sommar vi har haft och har fortfarande, juli månad har 
varit riktigt varm och solig. Det har märkts på besökarantalet till 
Vinön. Välfyllda färjor hela dagarna, det har varit en ström av 
människor över ön. En del har promenerat, en del cyklar, en del 
kommer i bil eller husbil. Örtboden har köpt in nya cyklar så det 
går bra att hyra cykel på ön igen. Vattnet drar när det är varmt, 
badet har varit välbesökt och det har synts ovanligt mycket båtar 
på sjön. Att lära sig umgås med vattnet i unga år är bra. De som 
har tillbringat sina somrar på ön förmedlar vidare till sina barn, 
blir det någon fisk månntro för småttingarna på bilden? 
 

KOM MED BIDRAG till nästa ö-blad! 
Vi försöker få med vad som händer i kalendariet varje månad, men vi behöver er 
hjälp. Hör av er till redaktionen när det är något på gång! Till septembernumret 
önskar vi få bidrag i god tid, helst på e-postadressen o-bladet@vinon.se! 
 
Bilderna i detta nummer av Ö-bladet är tagna av Eva Widlund och RoseMarie Hellén. 
 

HHaa  eenn  sskköönn  ffoorrttssäättttnniinngg  ppåå  ssoommmmaarreenn!!  
 

önskar redaktionen/Eva 

  



Handla  
på Vinön 
Det finns ingen affär på ön, men 

det finns olika möjligheter att 

handla utan att behöva lämna ön. 

 

Handla24 har kört varor till Vinön varje vecka i fem år. Beställ senast tisdag kväll så kommer det 

på onsdag kväll till din trapp! Hjälp med hur man gör kan du dels få på deras hemsida men du kan även 

ringa till Åsa Ödman här på ön som ställer upp och informerar. Du kan betala med kort eller få faktura. 

Du kan också bestämma om du vill ha ersättningsvara eller ej. Ibland är det just ett speciellt varumärke 

man vill ha och då får man kryssa för inga ersättningsvaror. Du kan ha en sparad lista som du kan ta 

fram varje gång som utgångspunkt och lägga till eller ta bort varor så går det snabbare. 

Det behövs ett visst antal kunder på ön för att denna service ska kunna fortgå. Så ta vara på denna 

service och beställ lite då och då. Nästa leverans blir på onsdagen den 7 augusti! 

 https://www.handla24.se/orebro/   Åsa Ödman, Vinön 070‐ 634 80 19 

 

Lilla Skafferiet 
på Vinön 
 

Hembygdsföreningen är en av kunderna som handlar 

varor till Lilla Skafferiet i Missionshuset. Är du utan mjöl, 

socker eller toalettpapper m.fl. basvaror kan du hitta 

det här. Hela sommaren ser UllaLena till att det finns ett 

blandat utbud, allt från tandborste till barnmat. 

Lilla Skafferiet har öppet dagligen i Missionshuset mitt 

på ön. Sortimentet är självklart begränsat och det finns 

inga färskvaror som mjölk samt t.ex. bara en sorts tvål 

eller ett varumärke av torrmjölk. Men du kan säkert 

fylla på ditt eget skafferi med det mest nödvändiga när 

det har tagit slut. 

Lilla  Skafferiet  är  ett  initiativ  från  Vinöns  Kultur‐  och 
hembygdsförening  för  att  förbättra  servicen  på  ön.  När du 
handlar  i Lilla Skafferiet  så  stödjer du  samtidigt  föreningens 
verksamhet. 

 

Telefon till Lilla Skafferiet – 019‐44 81 01 



KONFERENSER i 
nygammal skolmiljö  
 

 

Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper upp till 25 personer, även fika och mat på 

möten och privata tillställningar t.ex. födelsedagsfester, dop, begravningar 

 

Bokning och förfrågningar:   tel 019 - 44 80 57 

 

Yvonne Karlsson   073 - 928 04 05 
Veronika Persson  070 - 743 82 45   
 
e-post: info@vinokonferenser.se Hemsida: www.vinokonferenser.se 
 
 

 
  

  
  

NNuu  ffiinnnnss  ddeett  ……  
 

Sommarblommor, Vinöpotatis, färsk lök och lite kryddväxter. Några 
plantor finns fortfarande. Om vädrets makter tillåter hoppas vi på  
mera grönsaker. 

 
Kom gärna och titta om det är något som passar! 
 
ÖPPET 
söndag -torsdag 
samt fredag em 
och lördag fm  (Jag är inte på torget på lördagar) 
 
 
För dagsaktuell information eller önskemål ring 

 
019-44 80 50, 070-370 59 50 

Varmt välkomna! 
 

Mona Blixt 



 
 

TACK från Öknaby dansgrupp 

Vi i Öknaby dansgrupp vill tacka för att vi för 

andra året i rad, fått göra en dansuppvisning 

hos Er på Vinön, det känns väldigt inspirerande 

när man får ta på sig bygdedräkten, och få 

börja dansa.  

Vi i dansgruppen är ett gäng glada människor 

som tycker om att dansa. Vi håller till i norra 

Floda, där vår träningslokal heter Floda 

folketshus, vi är en grupp på mellan 35 och 40 

st som dansar gillesdanser, det är gammal 

dans med olika turer, alltså inget folkdanslag.  

Varje tisdagskväll mellan 19:00 och 21:00, är 

det full fart på dansgolvet, 10 gånger på hösten och 10 gånger på våren, när man sen skall ha 

uppvisning blir det ett antal till. Vårt motto är att alla skall ha roligt, och sen är det nyttigt för 

både knoppen och kroppen. I det här gänget kommer det folk från Katrineholm, Julita, 

Näshulta, Nyköping, Malmköping och från orten.  

 

 
 

Än en gång, tack från Öknaby dansgrupp genom Barbro och Urban   



    

  
  

  
  

Peter och  
Carina 

 
 

 
Tel 019 - 44 80 33 

 
__________________________ 

 

 
 

 
 
 

 
Öppet dagligen 

 
Halva priset på alla växter: 

Sommarblommor och perenner. 
Det finns även jord. 

 
 

Välkomna! 

Kimmo 019-44 80 40 
 

 
  

 
 
 

påminner om att kaffetårtor 
och smörgåstårtor kan 
beställas som tidigare 

 
 
Pris Kaffetårta  Smörgåstårta 

8 pers 160:- 250:- 
10 pers 190:- 300:- 
12 pers 220:- 350:- 
15 pers 265:- 420:- 

 
Sten 
Tel: 070-2390211  
019-448015  
 

_________________________ 
 

 

Vinöns bibliotek 
 

har sommaröppet  
söndagar 

kl 16 – 17 ! 
 

Det finns många böcker från  
Odensbackens bibliotek. 

 
Välkomna hälsar 

Yvonne!  
 



Utställningar 
Vinöns missionshus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
	

Under	två	veckor	kunde	besökare	i	Missionshuset	på	Vinön	titta	på	fina	foto‐
grafier	från	en	gård	i	Södermanland.	Det	var	fotografen	Samuel	Andersson	som	
visade	upp	sina	bilder	från	gården	Tovekärr	i	fotoutställningen	”Småbruk	i	
Södermanland”.	Fotoutställningen	avlöstes	i	slutet	av	juli	av	en	konstutställning	
bestående	av	akvareller.	Gertie	Sonnerstedt	och	Inga	Båthman	har	en	gemensam	
utställning	med	två	helt	olika	stilar	på	sina	tavlor.		
	

                                                                                     Välkomna in och titta! 

Gertie	Sonnerstedt	och	Inga	Båthman	har	varit	
arbetskamrater	och	ställer	nu	ut	tillsammans	
under	veckorna	31	och	32. 

Samuel	Andersson	på	vernissagedagen.



Rockabilly i bersån 
Lördagen	den	10	augusti	kl	17.00	spelar	The Moonshiners	

Fri	entré	

	

Åke	Olsson	

 

	

Nu kan du betala på många olika sätt:  

Förutom kontanter även kort,  
wywallet, swish och seqr 

 

Telefonnummer för wywallet, swish och seqr: 070‐634 80 19 

VÄLKOMNA! 

 

 

Zon- och massageterapeut 

Elisabeth Behr 

kommer till Vinön onsdag 21 augusti. 

 

Boka tid på 
tel: 070 - 399 58 08 
telefontid  08.00 – 9.00 

 



För  Akter 

Midskepps 

Låringen 

Kranbalksvis 

Familjedagen  

En lite mulen dag i juli var det dags för 
familjedag och det här året hade vi satsat 
på fiskdamm, knopar och tipspromenad. Vi 

hade också plockat fram, piltavlan, 
”skidorna” och ett nyinköpt kubb-spel. 

Svaren till tipspromenaden kommer här i löpande text:  

En höna värper ungefär ett ägg om dagen, de stora svarta 
fåglarna som bajsar så mycket så att träden dör heter 
skarv eller ålakråka, mannen som byggde snipan på 
skolgården hette Allan Eriksson, killen i gröna kläder som 
leder sommarlovsmorgon har ett smeknamn som ett 
bakverks man serverar på Vinön nämligen kringlan, Tjorven 

på Saltkråkan har en hund som heter Båtsman, 
medlemmarna i fårfamiljen heter tacka, bagge och lamm, 
Sveriges kronprinsessa fyllde år den här dagen och hon 
heter Viktoria, det var 414 ärtor i burken, fisken man 
fick se var en braxen. Den sista frågan krävde special-
kunskap som man gärna fick fråga sig till, se 
båtsiluetten.  

Två personer hade alla rätt på tipstävlingen och det var 
Ove Persson och Alida Rosengren.  



 
 

 

Utbildning av nya besättningsmän 
 

Efter artikeln om Svenska Sjöräddningens station i Hjälmaren i förra Ö‐bladet 

hörde några intresserade av sig och genast påbörjades en utbildning av de 

sommarboende som hade anmält sitt intresse. Fler intresserade är välkomna, 

hälsar man från stationen. Det är bra om fler sommarboende kan ingå i 

besättningen, bland annat för att avlasta de frivilliga som bor på ön året runt. 

 
Vill du bli frivillig och ideellt arbetande besättningsman?  
Kontakta: Roger Blixt 070-3207248  
 

Vill du hjälpa till med arbetet på vårt stationshus eller skänka material?  
Kontakta: Rikard Widlund 076-8564694 
 

rs.hjalmaren (alfakrull)ssrs.se 
www.sjoraddning.se/hjalmaren 
 

 
 
 

Vernissage söndagen 11 augusti kl 13.00 
	

Leila	Stenberg	och	Lillemor	Erestål	ställer	ut	på	Vinön		
11	–	18	augusti	i	Missionshuset		



 

Melodikrysset och allsång med dragspelsorkestern T‐draget 

För	sjunde	året	i	rad	var	det	dragspel	och	allsång	i	bersån	vid	skolan.	Under	ledning	av	RoseMarie	
Hellén	kryssade	sig	besökarna	genom	sommarens	melodikryss	utifrån	kända	melodier	framförda	
av	dragspelsorkestern	T‐draget	där	vår	Sune	Mohlin	är	en	av	dragspelarna,	nu	med	nytt	dragspel.	

Melodikryssen	brukar	vara	lite	knepiga	och	det	var	så	även	i	år.	Ett	trettiotal	lämnade	in	svar	på	
krysset	och	årets	vinnare	blev	några	gäster	på	ön	som	fick	fina	lokala	priser.	

Programmet	började	i	sol	men	fick	några	regnstänk	mot	slutet,	då	kom	paraplyerna	fram	eller	så	
sökte	man	sig	in	bland	syrenerna.	Extra	roligt	att	se	någon	yngre	med	på	allsången!	

 



GLASSKIOSKEN 
vid norra badet 

 
Glasskiosken på stranden  

har förutom glass,  

Korv med bröd och Kaffe. 

Soliga dagar är det öppet: 11-16! 

 

Välkomna!  
 

 
 

 
 

 

 

                 

 

Vinöns NYA café 
har öppet 

söndag-fredag: 10-17 
lördag: 8–17 Då har vi 

frukostbuffé till kl 11.00     

Fr.o.m. 19 aug. ändrar vi 
öppettiderna enligt följande:    

måndag: stängt         
tisdag-torsdag: 10-15 
fredag-lördag: 10-17 

söndag: 10-15 
 För större sällskap; ring för bokning 
0739-400061 / Tomas och Catrine 

Följ oss på facebook 
Välkomna! 



Lisa gillar Vinön! 
och publiken på Vinöns Värdshus gillar Lisa 
 
Två fullsatta konserter mitt under semestertider, det blev 

det även i år när Lisa Miskovsky med sitt band gästade 

Vinön. Stående ovationer och ”en gång till” följdes av 

signering av skivor och fotografering. 

 
 

Det var 2011 som den första spelningen på Vinön gick av stapeln. Lisa och hennes nya band var på 

turné och kom till Vinön som var ett oskrivet blad för dem. Det blev så uppskattat från båda håll att de 

återkom 2012 och nu även 2013. Egentligen skulle de ha en spelfri sommar, men när Janne (på Värds‐

huset) ringde enades bandet och Lisa om att skulle de spela någonstans i sommar så var det på Vinön. 

Det blev fredagen och lördagen 19‐20 juli. Och Vinön bjöd på ett härligt sommarväder, strålande sol 

och riktig sommarvärme! 

 

Jag frågade Lisa vad det är som lockar att åka till Vinön. Det blir ju ganska många mil att åka!  

– Mer sommar än så här går inte att få, den fina miljön och alla vänliga människor här på ön, svarar 

Lisa. Det är en fantastisk publik som det också går bra att testa nya låtar på. Att dessutom få en dag 

emellan spelningarna gör att vi kan semestra lite också. 

 

Lisa är mycket uppskattad av publiken som en varm, öppen och genuint trevlig person. Hon tar sig tid 

att prata med sin publik efter konserterna. Var och en får en pratstund, hon signerar skivor eller kort 

och ställer upp för fotografering tillsammans med sina fans.  

 

Lisa Miskovsky är inte bara sångerska utan hon skriver musik åt både sig själv och andra artister.  

I september kommer den nya plattan med namnet ”Umeå” tillägnad hemstaden. För den stora 

allmänheten är det kanske annars från Körslaget 2011 och Melodifestivalen 2012 som hon är känd.  

Här deltog hon med låten ”Why start a fire” som gick direkt till final. 

 

På söndagen bär det av norrut igen, mot Umeå. Innan hon kliver in i husbilen på väg till färjan får alla 

barn runt värdshuset en kram, hon missar ingen! 

 

 
	

– Alla i bandet gillar också Vinön, berättar Lisa när jag får en 

pratstund på söndagen och är det så att Janne ringer nästa 

år så tror jag att vi får se Lisa med sina duktiga musiker åter 

på Värdshusets scen.  

 

Eva Widlund 
	
	

Lisa Miskovsky och värdshusvärden Janne Wilhelmsson	



 

Sommaridyll  
Bilden är tagen av UllaLena Andersson 
 
 
 

 

Fornboa – det lilla muséet 
 
Förra året invigdes Fornboa, det lilla muséet bakom 

scenen vid skolan. Men hu r många hittar dit?  

Nu finns i alla fall en skylt med en pil till Fornboa. 

 

 

UTHYRNING AV SLÄPVAGN 

Även detta år kan du hyra direkt på 

ön, praktiskt och bra! 

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har 

en släpkärra för uthyrning. Vagnen är 

försedd med en täckande plastkåpa och 

utrustad med tipp. Totalvikt är 900 kg och 

maxlast är 640 kg. 

Kostnader är tills vidare: 

Dygnshyra:  

Föreningsmedlem   180:‐  Övriga 360:‐ 

Veckohyra: 

Föreningsmedlem   800:‐  Övriga 1600: 

Låter detta som ett alternativ till att hyra 

kärra på fastlandet, så är du välkommen att 

ringa vår ansvarige släpvagnsförvaltare  

Nils Svensson 019‐44 80 28

 



Dålig mobiltäckning på Vinön? 
 

Har du problem att ringa med din mobil på Vinön?  

…då är du inte ensam. Vi är många som upplever att täckningen är urusel – 
obefintlig. Samtal bryts o.s.v. o.s.v. 
 

På mobiloperatörernas hemsidor visas kartor över vilken täckning just den 
operatören ”har” – vilket är vilseledande information, marknadsföring! Det är 
dags att mobiloperatör levererar den täckning som man påstår sig ha på Vinön 
– i alla fall när man tecknar deras abonnemang. 
 

Vill du ha en förändring? Skriv i så fall på vår protestlista. Namnlistan kommer 
att skickas in till respektive mobiloperatör i hopp om snar åtgärd. 
 

Mikael Broström, 0708243592 
 
Ps. Det går även att protestera via internet om du använder fast internetanslutning, för 
mobilt internet lär ju inte fungera här… :)  Sprid länken: http://www.mibr.se/vinonmobil 

 
 

”Kräft-knytis” på Bagarn´s loge 
Lördag den 7 september kl 18.00 
 
För anmälan och info 

Tel 070-2390211 till Sten 

Tel 070-1715138 till Mariann 

 

 

 

Nu kommer det en del bussar och andra grupper 
på besök till ön under augusti och september. 
Speciellt intensivt med bussar blir det under två 
veckor i augusti, v.34 och v. 35. Då kommer 
bussarna åka ut till ön 13.55 och från ön 15.45. 
Sista inbokade bussen kommer 1 oktober. 



SSSTTTUUUGGGOOORRR   AAATTTTTT   HHHYYYRRRAAA   
 

 
 

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 – 44 80 15 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 
 



VITLÖKSFRÄSTA VAXBÖNOR  
4 port 
4 rågade nävar med vaxbönor 
3 vitlöksklyftor 
olivolja till stekning 
1 kruka salvia 
flingsalt, svartpeppar 
grovt riven parmesan 
Gör så här 
Skölj bönorna och torka av dem. Hacka eller 
skiva vitlöken tunt. Hetta upp olivolja i en 
wok eller traktörpanna och fräs vitlöken. 
Blanda sedan ner bönorna och sänk värmen. 
Låt dem bräsera 10-15 minuter under 
omrörning. Grovhacka salviabladen och 
blanda ner i bönröran. Salta och peppra. 
Strö över grovt riven parmesan och servera 
som sidorätt till grillat. 
 
SALLAD MED VATTENMELON, HALOUMI 
OCH MYNTA  
4 port 
½ vattenmelon 
1 paket halloumi 
1 kruka mynta 
2 msk balsamvinäger 
3 msk olivolja 
flingsalt, svartpeppar 
Gör så här 
Skär bort skalet på vattenmelonen med god 
marginal och skär den i tuggvänliga bitar. 
Skiva haloumin i halvcentimetertjocka skivor 
och lägg på grillen eller i grillpanna tills den 
fått fina ränder. Grovhacka myntabladen 
och blanda ner tillsammans med 
balsamvinäger, olivolja, salt och peppar. Lägg 
på den nygrillade haloumin, eventuellt skuren 
i mindre bitar, och servera. 
 
POTATISFRITTATA MED PAPRIKA 
4 port 
500 g skalade, kokta potatisar, i skivor 
8 ägg 
1 dl vatten 
½ tsk salt 
½ tsk svartpeppar 
2 msk olivolja 
2 paprikor, i bitar 
30 g babyspenat 
 

Tomatsallad 
3 tomater i små bitar 
2 msk finstrimlad gräslök 
2 msk olivolja 
1 msk rödvinsvinäger 
Gör så här 
Potatisfrittata 
Vispa ihop ägg, salt och peppar i en bunke. 
Fräs potatis och paprika i fettet i en stor 
stekpanna ett par minuter. (Eller använd två 
mindre pannor och stek ½ sats i varje.) Strö 
på basilikan. Häll äggsmeten i pannan och 
stek på medelvärme. Lyft och stick på några 
ställen så att lös smet kan rinna ner och 
stelna. Frittatan är klar när den stadgat sig 
men fortfarande är krämig på ytan. 
Tomatsallad 
Blanda ingredienserna till tomatsalladen, 
smaka av med salt och peppar och servera 
till frittatan. 
Tips: Stek omeletten i plättlagg och servera 
potatis och paprika bredvid så kan barnen 
bygga roliga gubbar på tallriken. 
Koka potatisen dagen innan och byt spenaten 
mot färska örter, t ex basilika. 
 
LASAGNE MED KASSLER OCH ZUCCHINI 
4 port Ugn 225º 
25 g smör 
4 msk vetemjöl 
7 dl mjölk 
½ tsk salt 
½ tsk svartpeppar 
1 zucchini 
300 g kassler 
200 g lasagneplattor 
170 g riven ost, riven eller hyvlad, gärna 
emmenthaler 
Vitkålssallad 
400 g vitkål i tunna klyftor 
1 msk äppelcidervinäger 
2 msk olivolja 
2 msk vatten 
Gör så här 
Smält smör i en kastrull och häll i mjöl. Värm 
tills mjöl och smör blandat sig. Häll i mjölken 
i en tunn stråle under vispning. Vispa hela 
tiden medan såsen blir varm och låt sjuda 
tills den tjocknat, cirka 5 minuter. Smaka av 
med salt och peppar. Ta kastrullen från 



värmen. Hyvla zucchinin på längden med en 
osthyvel och strö över lite salt. Skiva 
kassler tunt. Varva sås, lasagneplattor, 
zucchini, kassler och ost i en gratängform. 
Toppa med sås och ost. Ställ in i ugnen cirka 
30 minuter. Täck eventuellt med folie på 
slutet om lasagnen blir för mörk. 
Vitkålssallad 
Blanda ingredienserna till vitkålssalladen, 
smaka av med salt och peppar och servera 
till lasagnen. 
Tips: Saltet på zucchiniskivorna drar ut lite 
vätska så det inte blir för vattnigt i 
gratängen. 
 
RIMMAD LAX MED DILLSTUVAD 
POTATIS 
4 port 
1 kg tärnad potatis 
5 dl mjölk 
4 msk mjöl 
1 tsk salt 
1 tsk svartpeppar 
1 dl hackad dill 
500 g rimmad lax eller gravad lax i skivor 
100 g sockerärtor 
1 citron 
Gör så här 
Koka potatisen tills den är mjuk, cirka 15 
minuter. Rör ihop mjölk och mjöl i en 
kastrull. Koka upp under vispning. Sjud cirka 
5 minuter, smaka av med salt och peppar. 
Vänd ner dill och den varma potatisen. 
Servera potatisen med rimmad lax, 
sockerärtor och en citronklyfta. Garnera 
eventuellt med en dillkvist. 
Tips: En snabb och lyxig variant på stuvning - 
vänd ner potatisen i uppvärmd crème 
fraiche.  
 
HALLONSEMIFREDDO MED 
CHOKLADMARÄNGER  
En fantastiskt vacker dessert att ställa 
fram under varma dagar. 
6 port 
Maräng 
1 dl äggvita 
2½ dl strösocker 
1 tsk kakao 
40 g mörk choklad, 70% 

Semifeddo 
200 g hallon 
½ dl strösocker 
3 dl vispgrädde 
3 äggulor 
1 äggvita 
2/3 dl florsocker 
Till servering: hallon 
Gör så här 
Marängerna 
Sätt ugnen på 130 grader. Blanda äggvita 
och socker i en rostfri bunke. Sätt bunken i 
vattenbad och värm marängsmeten till 55-
60 grader under vispning. Ta bort bunken 
från vattenbadet och vispa marängen med en 
elvisp tills den kallnat. Tillsätt kakao. Smält 
chokladen på låg effekt i mikron och vänd 
ner den i marängen så att den blir 
marmorerad. Klicka ut marängen med hjälp 
av två skedar på en plåt med bakplåtspapper. 
Grädda dem i ugnen i 25-30 minuter, 
marängerna ska vara lite sega i mitten. 
Semifreddon 
Koka ihop hallon och socker ett par minuter. 
Låt hallonen kallna. Vispa upp grädden. Vispa 
upp äggulorna med florsockret. Vispa upp 
äggvitan i en bunke för sig. Rör ner hallonen 
(spara ett par matskedar) i äggulesmeten 
och vänd sedan i grädden och äggvitan. Häll 
upp glassen i en skål och varva med de 
sparade hallonen så att glassen blir lite 
marmorerad. Sätt in skålen i frysen i 4-5 
timmar. Ta ut semifreddon ur frysen 10-15 
minuter innan den ska ätas. Servera med 
chokladmaränger och färska hallon. 
Semifreddon kan förstås också serveras 
med färdigköpta maränger. 
 

Denna	 fantastiska	 sommar	 närmar	 sig	
slutet	 och	 nu	 är	 det	 dags	med	 några	 nya	
recept	 av	 en	 blandad	 kompott.	 I	
trädgårdslandet	 finns	 säkert	en	hel	del	att	
skörda	 så	varför	 inte	prova	med	vaxbönor	
på	 ett	 nytt	 sätt	 eller	 att	 använda	 lite	
squash	 i	 lasagnen.	 Hallonen	 håller	 på	 att	
mogna	 –	 använd	 dem	 gärna	 i	 en	
semifreddo	 (italienska	 och	 betyder	 halv‐
frusen).	Köp	maränger	så	är	det	enklare.	
	

Smaklig	måltid	önskar	Christina	J	



  

 

 

 

När mörkret faller på …. 

Fackeltåg över ön, marschaller och lyktor utmed stränderna. 

Norra stranden på Vinön ska kantas med marschaller, eller hur? Fackeltåg över ön 
börjar komma de senaste åren. Lyskvällen har också blivit ett tillfälle att träffas, gå 
runt och prata med vänner, kanske fika tillsammans.  

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.  

 

Tänk på att placera marschaller och facklor säkert! Inga brända bryggor! 
Glöm inte att plocka rätt på resterna dagen efter!   

 

  

 

 

 

 

 

 
Vinöns kultur- och hembygdsförening 2013 





 
 Månadens citat:                 Håll inte tillbaka Dig själv, Du är allt Du har! 

vecka 31 1 torsdag   

 2 fredag   

 3 lördag  Värdshuset: Double Inn, Irländsk musik 

 4 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 32 5 måndag   

 6 tisdag 18.30 Brandövning                                                                                                             Beställ mat!
  

 7 onsdag         
 

 
8 torsdag  H M Drottningens namnsdag

 9 fredag  Värdshuset: Jeremias Session Band 

 10 lördag  
Konstutställningen: Sista dagarna för Inga Båthman och Gertie Sonnerstedt 
Rockabilly i bersån 17.00 The Moonshiners 
Värdshuset: Jeremias Session Band 

 11 söndag 
 

13.00 
16 -17 

Sista dagen för sommarturlistan på färjan (Två färjor även 16,18 och 25 aug) 
Vernissage Lillemor Erestål och Leila Stenberg, akvarell 
Biblioteket öppet 

vecka 33 12 måndag                                                                                                                              Sophämtning 

 13 tisdag                                                                                                                                                Beställ mat! 

 14 onsdag  Traditionell kräftpremiär

 15 torsdag  Traditionell surströmmingspremiär

Två färjor 16 fredag  Värdshuset: Säsongsavslutning 

 17 lördag   

Två färjor 18 söndag 
 

16 -17 
Konstutställningen avslutas för denna sommar  
Biblioteket öppet 

vecka 34 19 måndag  Bussar v. 34 – v. 35 

  20 tisdag  
                                                                                                                                              Beställ mat! 

 21 onsdag  Zonterapi och massage av Elisabeth Behr - tidsbeställning 

 22 torsdag  
 23 fredag  

 24 lördag  
Kurshelg i utomhuspedagogik lördag – måndag              
Vinö Sail Race 
Lyskväll, vi möts med facklor och marschaller!                                                   

Två färjor 25 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                    Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!  

vecka 35 26 måndag                                                                                                                                   Sophämtning 

 27 tisdag  
                                                                                                                                              Beställ mat! 

 28 onsdag  
 29 torsdag  
 
 30 fredag   

 
 31 lördag  

september 1 söndag 10.00 Gudstjänst med Lennart Lundström samt kyrkkaffe 

 

augusti  2013 

Det	kommer	en	del	bussar	och	andra	grupper	på	besök	till	ön	under	augusti	och	september.	
Speciellt	intensivt	med	bussar	blir	det	under	två	veckor.	Då	kommer	bussarna	åka	ut	till	ön	13.55	
och	från	ön	15.45.		

Eva
Markering

Eva
Markering

Eva
Markering
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