Några ord från redaktionen ...
Ett år går otroligt fort. Vi är åter inne i julmånaden, första advent har passerat
och första ljuset har tänts i adventsstaken. Tänk bara på brandfaran och ta för
vana att alltid släcka levande ljus när du reser dig från bordet. En annan vana
är att alltid ha på sig reflexer när du är ute och promenerar. Eftersom denna
”vinter” hitintills inte alls liknat förra årets med snö, är det mycket mörkt ute
på eftermiddagarna och kvällarna och då syns ju alla ”reflexbärare” mycket
bra. Som bevis på årets ”vinter” är bilderna bredvid som togs av Ulf Johnsson
den 29 november 2011. Titta gärna på Vinöns hemsida på Ö‐bladet så du ser
de vackra färgerna! (www.vinon.se)
Det var strömavbrott häromkvällen i flera timmar, inte så vanligt nu för tiden,
men med den blåsten var det väl inte så konstigt. Carin har botaniserat i
gamla tidningsurklipp och upptäckte att nästa år är det 60 år sen strömmen
kom till ön. Ska det firas med en ljusfest?
Som vanligt är december en hektisk månad, så även på Vinön. De stora
gemensamma händelserna på ön är julmarknaden den 11 december och
julbordet på Värdshuset den 17 december. Det blir alltså julbord på
Värdshuset men bara en dag! På julmarknaden kommer det bl a att finnas
saft, sylt, marmelad, julgodis av olika slag samt lite andra godsaker som också
kan passa som presenter dessutom finns lite hantverk samt böcker och julkort från Vinön.
Kanske du kan hitta någon julklapp eller något gott. Mer om detta inne i ”bladet”.
Vi vill också påminna om att boka bord på Värdshuset.
Från redaktionen ber vi att få framföra ett tack till alla som under året har bidragit med material till
vårt Ö‐blad. Det blir ingen tidning utan er medverkan och ert engagemang är viktigt för vår tidning.
Vi hoppas på nya medarbetare till nästa år om Ö‐bladet ska fortleva. Hjärtligt tack!
Redaktionen för detta nummer har varit Christina Johnsson och Eva Widlund
De som bidragit med foton i detta nummer är Ulf Johnsson, Lennart Andersson och Eva Widlund.

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla våra läsare
Redaktionen
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

Om ni vill ha en krans att hänga på dörren eller en
julbock i granris utanför. Tveka inte - kom till mig så ni har fint när julen
står och knackar på dörren. Här finns det många olika dekorationer på
kransarna.
Julblommor av olika slag t ex amaryllis, hyacinter, julstjärnor mm finns nu
i december. Julgrupper tillverkas efterhand och efter önskemål.
I år finns det gott om potatis – olika sorter.
Vid julmarknaden 11/12 finns jag vid skolan.

God Jul allesammans önskar Mona Blixt
019-44 80 50 eller 070-370 59 50

FÄRSKA VINÖÄGG
Peter och Carina
Tel 019 - 44 80 33

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
Veronika Persson

tel 073-928 04 05
tel 070 743 82 45

e-post: info@vinokonferenser.se

Hemsida: www.vinokonferenser.se

RAPPORT FRÅN REPRESENTANTSKAPSMÖTET 18-20 NOVEMBER I STOCKHOLM

I dagarna två har man kunnat se 40-talet skärgårdsbor från hela vår kust och de stora insjöarna trampa
bordet på en gammal fullriggare från 1888. Af Chapman byggdes Whitehaven i England och är sedan 1949
vandrarhem på Skeppsholmen. Det var allts dit ett
40-tal skärgårdsbor styrt kosan för att diskutera
skärgårdsfrågor, utbyta erfarenheter, ha lite trevligt
och knyta nya kontakter. SRF, Skärgårdarnas Riksförbund, hade kallat till representantskapsmöte och
vad passar då bättre än att förlägga det på ett skepp.
Längst ner i kölsvinet utan fönster, eller ventiler ska
man kanske säga i detta sammanhang, tillbringades
två dagar med informationer, diskussioner och lite formella beslut.

Bredband
Första punkt på dagordningen handlade om bredband. Patrik
Sandgren från PTS höll en mycket intressant och lättförståelig
information om bredbandsutbyggnaden. Målet är ju att 90 % av
Sveriges hushåll och företag 2020 ska ha bredband på minst
100Mbit/sekund. För att uppnå det målet är regeringen beredd att
satsa rejält med pengar. Men vägen till dessa pengar är fylld av
byråkratiska svårigheter. PTS vill, genom Bredbandsforum hjälpa
oss att betvinga dessa svårigheter.
Efter Patriks dragning beskrev tre skärgårdsbor en del av dessa byråkratiska hinder genom
exempel från sina egna skärgårdar: Stockholms skärgård, Östergötlands skärgård och ön Ven.

Arbetsgrupper
Efter laxlunch och en stärkande promenad i solen var det dags för de relativt nystartade
arbetsgrupperna att mötas. Det finns 5 grupper: fiskegruppen, skolgruppen, gruppen för
förnybar energi, färjegruppen och den grupp som arbetar med SRFs verksamhetsplan. I
framtida protokoll kommer du kunna läsa om deras arbete.
Efter kaffepaus och ännu en lite solskenspromenad var
det dags för öförfattaren Anders Källgård att berätta
om den nya upplagan av boken om Sveriges öar.
Mycket kunnigt och intressant. En föredragshållare av
klass som har hur mycket kunskap som helst om öar.

Största nyttan
På kvällen middag och umgänge. Många anser att det är nu nyttan med den här typen av
sammankomster blir som störst. Inga protokoll eller anteckningar förs. Kanske ett och annat
visitkort byts, mailadresser skrivs upp på servetter och telefonnummer memoreras. Alla
problem löses med bravur.
Morgonen därpå kanske lösningarna inte var så genialiska som de verkat. Men korn av nya
idéer ligger och gror. Visitkorten och servetterna med telefonnummer finns kvar. Och
vänskapen har fördjupats.
Någon kanske tyckte att fullriggaren gungade en aning när vi gick ned till kölsvinet igen för
fortsatt möte. På agendan stod, denna lite mulna dag, genomgång av verksamhetsplan och
budget. Men först kortfattade muntliga rapporter från de olika skärgårdsföreningarna, en alltid
lika uppskattad programpunkt.
Sammankomsten avslutades med kaffe och macka vid 12-tiden på dan och alla for hem till sin
ö för att rapportera vidare till sina lokala medlemmar om två dygn på fullriggaren af Chapman
mitt emot kungliga slottet.
Materialet hämtat från: http://skargardsbryggan.com
Skrivet av Göran Stenstrand. Foton Ulf Johnsson och Lennart Andersson

SRF:s färjegrupp
Under SRF:s Representantskapsmöte skapades en arbetsgrupp för att gemensamt försöka
påverka och utveckla den färjetrafik som idag finns runt om i landet.
Vid genomgång av trafiksituationen visades det sig att alla har liknande problem och
önskemål. Av dessa önskemål var det framför allt svårigheten att på något sätt kunna
påverka vad som upphandlas.
 Trafikantinflytande på bl. a turlistans utformning
 Färjans placeringsort som påverkar utformningen av turlistan på ett markant sätt
 Bokning av plats samt betalfärjor
 Förturer
 Kvällsturer
Många av frågorna är av den art att lokala färjegrupper inte orkar driva frågan mot
myndigheter.
Målsättningen med den nya rikstäckande
färjegruppen är att med hjälp av SRF:s kontaktnät
påverka regering och myndigheter vad som skall
upphandlas.
Det är en förhoppning att med den här gruppen
tillsammans med lokala grupper vidare-utveckla
den så nödvändiga trafiken.

Ulf Johnsson

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

Elisabeth Behr,
zon och massageterapeut,
kommer till Vinön

onsdag 14 december
Boka tid på
tel 070 - 399 58 08
tel.tid 8.00 - 9.00

ANBUD
för fiske med bottengarn på Södra Vinöns Byalags vatten
vid inre Fåran
Anbud lämnas till Åke Olsson
tel 44 81 01, 0707 12 53 39

lördag 17 dec
13.00 och 18.00

JULBORD på Värdshuset
Vi dukar upp till ett närproducerat julbord i samarbete med
Spiragården lördag 17 dec kl 13.00 och kl 18.00
Endast förbokade platser. 425 kr p/p För bokning ring 070-763 21 56

Varmt välkomna!
önskar Janne, Johan och Bersa

Vinöns Julmarknad
tredje advent
13.30 – 17.00
Ta med vänner och bekanta och kom på Vinöns julmarknad
söndagen den 11 december i Vinöns skola och ute på gården.





Försäljning av Vinöprodukter som t ex saft, sylt och inläggningar, hembakta kakor
och olika sorter julgodis mm
Monas torgvagn med kransar, julbockar och blomgrupper
Kaffe, glögg och pepparkakor
Hantverk, julkort med julhälsning från Vinön och böcker om Vinön

Julmarknaden på Vinön arrangeras nu för trettonde året och det har blivit en
uppskattad tradition för både vinöbor och besökare från fastlandet. Det är
trevligt att träffas en stund, dricka kaffe och sitta och prata. En och annan
julklapp kan det kanske bli samt lite annat gott till julbordet.
VÄLKOMNA!
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Julhälsningar
2011

Vi önskar alla våra äggkunder
en riktigt

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och ett Gott Nytt År!
Peter, Carina och
flickorna

En riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År
tillönskas alla på Vinön

önskar Stig och Berit Lindegren

Vi önskar alla på Vinön och
färjepersonalen en riktig

God Jul och ett Gott Nytt År!
Hoppas ni alla får en skön julhelg.

av familjerna Löfsäter

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas
alla vinöbor
och
läsare av Ö-bladet

Aina, Christer och Ceasar

En riktigt

God Jul och Gott Nytt År
önskas alla vänner och bekanta
Sune och Barbro Mohlin

Ulf och Christina Johnsson

God Jul och Gott Nytt År
önskas alla ”Vinön förr”
cirkeldeltagare,
släkt och vänner
f rå n
Eva och Bengt Svensson

God jul & Gott nytt år önskar
TMS alla kunder

Tomas mek svets & snickeri

Julotta i Lännäs kyrka
25/12 klockan 7.00
Extra färja går från Vinön klockan 6.15

För färjeväntande vinöbor finns kaffe och smörgås i Klockaregården

Julotta på Vinön
25/12 klockan 7.00
hos Maria Andersson
I år tänker jag arrangera en julotta hemma hos mig på
juldagen kl 7.00. Vi sjunger julsånger och läser julevangeliet
samt ser en film om Lepramissionen, dit också kollekten går.
Plusgirokonto till Lepramissionen är 90 03 93-0.
Efter ottan bjuder jag på en enkel julfrukost.
Jag hoppas vi ses på juldagen!

Välkommen!
Hälsar Maria Andersson

Missionshuset 125 år!

Gudstjänst annandag jul
på Vinön
26/12 klockan 14.00
I år firar Missionshuset 125 år. Håkan Isacsson
och Mikael Schmidt kommer att hjälpas åt med
gudstjänsten på annandagen då detta kommer
att uppmärksammas. Vid efterföljande samling
är det roligt om någon berättar minnen från
husets historia. Läs mer i Sockenbudet! Har du
inte fått detta röda blad, hör med Anna-Greta!

Att vara verksam på Vinön!
Nu har jag hittat något på internet som kan vara intressant för alla er som redan har,
vill utveckla, eller vill starta en verksamhet på Vinön!
Läs igenom och fundera! Och håll ögonen öppna om ett möte i januari för att prata
igenom hur vi går vidare. Det handlar bl.a. om att odla, fiska, ha köttproduktion,
förädling, restaurang, och mat-turism.
Regeringen vill se ett ökat utbud på mindre slakterier som ger lokalt producerad mat,
gårdsmejerier och inlands-fiske!
Matlandet Sverige innebär också att det inte ska vara så krånglig byråkrati!

Visionen om Sverige som det nya matlandet
Regeringen har en vision om att Sverige ska bli det nya matlandet i Europa.
Det är en vision som handlar om god mat, upplevelser i världsklass och en
levande landsbygd. Men den handlar också om sysselsättning och nya företag.
Minst tio tusen nya jobb, en fördubbling av livsmedelsexporten och fler
turistnätter på landsbygden är några av de mål som vi ska uppnå.
Till visionen finns en handlingsplan som är uppdelad på fem områden:
1. Offentlig mat Måltiderna som vi serverar på våra äldreboenden och sjukhus och till
barnen i skolan är en viktig del av visionen. Att den offentliga måltiden ska vara både
god, trevlig och näringsriktig är en självklarhet. Det handlar om att maten ska smaka
bra och att den är lagad på bra råvaror, men också att den omgivande miljön är
tilltalande.
Mycket av satsningarna på offentlig mat handlar om kompetensutveckling. Både för
de som lagar maten, de som köper in maten men också för små- och medelstora
företag som kan lägga anbud på marknaden för offentlig upphandling.
2. Primärproduktion Sverige det nya matlandet börjar hos råvaruproducenterna. Utan
råvaror är vi inget matland. Vi behöver ett starkt och konkurrenskraftigt jordbruk
som producerar livsmedel av god kvalitet. Produktionen av livsmedel ska öka,
liksom lönsamheten. Genom landsbygdsprogrammet finns det möjligheter att
utveckla sin verksamhet genom att exempelvis börja med förädling. En annan viktig
del av satsningarna för lantbrukarna handlar om att minska såväl kostnader som den
administrativa bördan.
3. Förädlad mat Livsmedelsföretagen är både den stora livsmedelsindustrin och de små
mathantverkarna och alla är viktiga för matlandet Sverige. I regeringens
handlingsplan finns mål om att antalet livsmedelsföretag ska öka med 20 procent
fram till 2020 samt att livsmedelsexporten ska fördubblas från cirka 50 miljarder till
100 miljarder kronor.

4. Matturism Maten och måltiden är en viktig del av turistupplevelsen och kan även
vara ett mål i sig. Här finns mycket att göra och nya idéer att utveckla upplevelser
vilket innebär en stor potential för turistföretagandet på landsbygden. De mål som
finns för detta område är bland annat att öka antalet turistnätter på landsbygden med
20 procent fram till 2020 samt att öka kännedomen om svenska råvaror och hur de
produceras.
5. Restaurang Bra restauranger är ett skyltfönster för Sverige som matland och vad vi
har att erbjuda. Sverige har många duktiga kockar som ligger väl till i internationell
jämförelse. Vid de olika kocktävlingar som finns ligger Sverige för det mesta i topp.
Läs mer om visionen Matlandet Sverige på regeringens webbplats .

Hur ska Sverige bli känt som ett matland?
Vi måste få ett tydligare varumärke och visa att Sveriges råvaror, producenter, kockar och
restauranger håller hög klass. Målet är bland annat att fler människor från andra länder ska
välja Sverige som resmål. Regeringen har gett Visit Sweden i uppdrag att tillsammans med
Jordbruksverket och Exportrådet ta fram en kommunikationsstrategi för att kommunicera
bilden av matlandet Sverige på ett enhetligt sätt.
Vi måste marknadsföra svensk mat och svenska måltidsupplevelser både i Sverige och andra
länder. Samt sprida kunskap om visionen till olika målgrupper inom och utanför landet.

Det finns en Matlandetambassadör i varje landskap
Landsbygdsministern har hjälp av 26 ambassadörer, en i varje landskap.
Matlandetambassadörerna är alla eldsjälar inom mat och måltid i sin region och de har en
bredd när det gäller bakgrund, erfarenhet och sysselsättning. Ambassadörerna ska sprida
visionen på regional nivå och även föra fram de regionala företrädarnas idéer till regeringen.
Ambassadören för Närke heter Karin Strömberg Lundqvist.

Vad kan Jordbruksverket hjälpa dig med?
Jordbruksverket arbetar med många olika frågor och har därför stora möjligheter att bidra
till ett konkurrenskraftigt företagande inom livsmedelssektorn.
Sverige och därmed också Jordbruksverket arbetar för en friare handel i kombination med
höga krav på djurhälsa och livsmedelshygien. Vi vill ha sundare konkurrens till nytta för
konsumenterna.
Jordbruksverket arbetar bland annat med




marknadsbevakning
handelsregleringar
Internationella handelsavtal

För frågor: Catrine Neiler 0739-400061, Catrine.marwin@gmail.com

Kurserna tackar för sig
Det senaste året har det varit många bilar på skolgården emellanåt.
Och då har ni förstått att det har varit kurs på gång. Säkert har ni sett
och hört oss också, många goda skratt har det blivit. I våras hade en tjej
gjort en tårta till sista gången, en prinsesstårta med Vinön på. Den var
inte bara jättefin utan jättegod och den var glutenfri så även jag kunde äta av den.
Det är nu fem år som vi har haft kurser i utomhuspedagogik, för Linköpings Universitet.
Sen hösten 2010 har vi haft extra många kurser i gång i och med Förskolelyftet. Man har
rest långt, från Skåne i söder till Umeå i norr för att gå kurs på Vinön. Under dessa år har
över tvåhundra pedagoger gått utbildning på ön. Då och då kommer det någon lärare
från universitetet för att ha hand om vissa dagar under kurserna. En del har blivit
bekanta med flera av er på ön och den goda gösen har blivit mycket populär!
Vi har nu haft avslutning på samtliga kurser och
både vi i kursledningen och alla kursdeltagare
känner en saknad efter en tid av gemenskap och
efter tillvaron på ön med alla årstider. Vi vill tacka
alla som har varit med och hjälpt till på olika sätt
för att ge kursdeltagarna bra upplevelser på ön.
Tack för stugor mm och tack för hjälp att köra
packning i våras när det var fullt på färjan och
bilarna fick bli kvar i Hampetorp!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar jag er alla
Eva Widlund
PS: Nästa år blir det bara en kurs och vi startar i början av februari och så blir det en träff
varje årstid som tidigare.

Båt Säljes
Theri 6020 från 2003 med en
Honda 30 hk rorkult från 1999
säljes.
Ring för mer info!
Rikard Widlund
0768‐564694

GRUNDRECEPT TILL TRE SILLAR
Till de tre olika sillarna - inlagd sill, senapssill
och vodka- och limesill - gör man samma lag.
Varje sill får sin speciella smak genom senare
smaksättning.
9 urvattnade sillfiléer
4 dl vatten
6 dl strösocker
1 rödlök
1 morot
15 grovkrossade kryddpepparkorn
3 lagerblad
2 dl ättiksprit (12%)
Gör så här
Värm vatten och socker tills sockret löst sig.
Låt kallna. Skölj sillfiléerna. Skala och skiva
rödlök och morot. Lägg dem i lagen. Tillsätt
kryddpeppar och lagerblad samt ättikspriten.
Blanda. Lägg sillfiléerna i en stor burk. Tillsätt
lagen och låt stå kallt 2 dygn.
VODKA- OCH LIMESILL
3 inlagda sillfiléer
1 lime, fint rivet skal
½ lime, pressad
2 dl crème fraiche
2 cl vodka
Garnering
strimlor av lime
Gör så här
Skär sillfiléer i bitar och lägg i en skål. Lägg
limeskalet och limesaft i en skål. Tillsätt crème
fraiche och vodka och rör ihop. Blanda i
sillbitarna. Låt stå till nästa dag och garnera
med limeskal.
SENAPSSILL
Superenkel senapssås gör vi av söt grovkornig
senap och gräddfil.
3 inlagda sillfiléer
1 dl gräddfil
½ dl söt grovkornig senap
1 tsk strösocker
2 msk finklippt dill
Gör så här
Skär sillfiléerna i bitar. Blanda resten av
ingredienserna i en skål och vänd ner sillen
försiktigt. Låt stå kallt minst några timmar
gärna över natten.

EN SEXA WHISKY-SILL
2 burkar à 420 g inläggningssill
1 liten purjolök
Lag
1 dl ättiksprit, 12 %
2 ¾ dl vatten
3 dl farinsocker
20 vitpepparkorn
2 lagerblad
6 cl whisky
Gör så här
Blanda alla ingredienser, utom whiskyn, till
lagen i en kastrull. Koka upp och låt svalna.
Tillsätt whiskyn. Skär sillen i lagom gaffelbitar.
Skölj, ansa och skiva purjon. Varva sill och
purjo i väl rengjorda burkar och häll på lag så
att det täcker väl. Låt stå kallt, gärna 2-3 dygn
innan sillen serveras.
ENBÄRS- OCH ROSMARINSILL
500 g inläggningssill
10 enbär
2 rosmarinkvistar
Inläggningslag
2 dl vatten
1 dl strösocker
½ dl ättiksprit
Gör så här
Blanda lagen och rör tills sockret löst sig. Skär
sillen i bitar och krossa enbären. Varva sillen
med enbär och rosmarin i en burk. Häll lagen
över sillen och ställ kallt 2 dygn.
INLAGD SHERRYSILL
2 burkar inläggningssill, (à 420 g)
½ dl ättiksprit, 12%
1 dl strösocker
1½ dl vatten
2-3 msk söt sherry
2 lagerblad
1 tsk gula senapsfrön
1 rödlök
Gör så här
Låt sillen rinna av. Skär den i ca 1 cm breda
bitar. Rör ihop ättika, socker och vatten. Häll i
sherry och tillsätt kryddor. Skala och strimla
löken. Varva sillbitar och lök i en glasburk och
häll på lagen. Låt stå i kylen att mogna 2 dygn.

KRYDDSILL MED LIME OCH CHILI
Tid 30 min + 2-3 dygn för att dra.
Lag
2 dl vatten
3/4 dl ättika, 12 %
2 dl socker
1 tsk krossade svartpepparkorn
2 lagerblad
ca 400 g urvattnad saltsill (går bra med
inläggningssill på burk)
1/3 purjolök, skivad
1/2-1 röd chili, skivad
det rivna skalet från 2 lime
1 msk lättstötta korianderfrön
Gör så här
Koka upp vatten, ättika, socker, svartpeppar
och lagerblad. Rör om så att sockret löser sig.
Låt svalna. Skölj sillen och skär den i bitar.
Varva sill med purjo, chili, lime och
korianderfrön i en glasburk, häll på lagen och
sätt på ett tättslutande lock. Ställ kallt i 2-3
dygn före servering. Håller i kylen i 10-14
dagar.
KRÄMIG SILL MED MYCKET LÖK
2 dl vatten
3/4 dl strösocker
1/4 dl ättiksprit, 12 %
1 burk inläggningssill, 420 g
Löksås:
1 liten röd lök
1/2 liten gul lök
1/3 av en liten purjolök
1 dl crème fraiche
1 msk majonnäs
salt och vitpeppar från kvarn
1 msk finskuren gräslök
Gör så här
Blanda vatten, socker och ättiksprit så att
sockret löser sig. Spola sillfiléerna i kallt
vatten. Skär dem i bitar och lägg i ättikslagen.
Täck över och ställ kallt i 2 dygn. Finhacka röd
och gul lök och finstrimla purjolöken. Blanda
crème fraiche och majonnäs, tillsätt den skurna
löken och smaka av med salt och peppar. Ta upp
sillen ur ättikslagen och blanda med den
krämiga löksåsen. Låt gärna sillen stå
ytterligare 1 dygn före servering.
OBS! Måste göras några dagar i förväg.

KRÄMIG JULSILL
2 sillfiléer, inlagda
1 gul lök
1 äpple, syrligt
1 morot, liten
½ dl cornichoner, små inlagda gurkor (ca 50 g)
1 dl majonnäs
1 dl kesella, gourmet
6 enbär
2 lagerblad
Garnering
strimlad morot
gräslök
rödlök
Gör så här
Låt sillfiléerna rinna av, t ex i ett durkslag.
Skala lök och morot, ev också äpplet. Skär löken
i fyra klyftor, sedan i tunna skivor. Skiva
moroten tunt. Skär äpplet i 4-6 klyftor. Tag
bort kärnhuset och skär tunna skivor. Skiva
gurkorna. Blanda majonnäs och kesella i en skål.
Rör ner det skivade, krossade enbär och
lagerblad. Skär hela sillfiléer i bitar. Blanda ner
dem. Låt sillen stå övertäckt och svalt ca 1
dygn. Smaka av med salt, peppar, ev lite socker
och sillag. Garnera med finstrimlad morot,
hackad gräslök och tunt skivad rödlök.
PERSILJE- OCH VITLÖKSSILL
5 minuter
230 g femminuterssill (avrunnen
vikt)
1½ dl hackad persilja
½ dl majonnäs
3/4 dl crème fraiche
1 pressad vitlöksklyfta
Gör så här
Blanda alla ingredienser. Låt gärna sillen dra
minst en natt innan den serveras. Håller 4–5
dagar i kylen.

Julen närmar sig och med den all god julmat. Sillen är
ett måste på julbordet. Många kanske köper sillen
färdig men ett mycket godare alternativ är att lägga
in den själv. Jag har plockat fram några olika recept –
både klara och krämiga sorter, någon dessutom snabb.
Mångfalden av recept är mycket stort. Lycka till!

God Jul och Gott Nytt År
önskar Christina Johnsson

Vid en
kaffestund hos
Anders
Vinestrand fick
jag ta del av
noggrant
sorterade urklipp
om Vinön.
Så här gick det
till när det
elektriska ljuset
kom till Vinön.

1952

Ska vi
uppmärksamma
60-år jubileet
nästa år, undrar
Carin Fremling



december 2011
vecka 48

vecka 49

1

torsdag

2

fredag

3

lördag

4

söndag

5

måndag

6

tisdag

7

onsdag

8

torsdag

9

fredag

10 lördag
11 söndag
vecka 50

16 -17

Biblioteket öppet

2: advent
Sophämtning

18.00
13.00
19.00

Brandövning
Öppet hus i Missionshuset – grötlunch
Tjejträff – julförberedelser

14.30

Cirkeln ”Vinön förr” – julavslutning

Beställ mat!

Nobeldagen

13.30 -17 Julmarknad i Vinöns skola
16 -17 Biblioteket öppet

3: advent

12 måndag
Beställ mat!

13 tisdag
14 onsdag

Luciadagen

19.00

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr - TIDSBESTÄLLNING
Tjejträff – vi spelar något och dricker glögg

13.00
18.00
16 -17

Julbord på Värdshuset
Julbord på Värdshuset
Biblioteket öppet

15 torsdag
16 fredag
17 lördag
18 söndag
vecka 51

Endast förbokade platser
Endast förbokade platser
4: advent

19 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

20 tisdag
21 onsdag
22 torsdag

Vintersolståndet
H M Drottningens födelsedag

23 fredag
24 lördag

vecka 52

Julafton

25 söndag

7.00
7.00

Julotta i Lännäs kyrka Extra färja från Vinön 6.15!
Julotta hos Maria Andersson - se annons

26 måndag

14.00

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe

Juldagen
Annandag jul
Beställ mat!

27 tisdag
28 onsdag

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad! Värnlösa barns dag

29 torsdag
30 fredag
31 lördag

Nyårsafton

Januari

vecka 1

1

söndag

2

måndag

3

tisdag

16 -17

Biblioteket öppet

Nyårsdagen
Sophämtning

18.30

Beställ mat!

Brandövning

GOTT NYTT ÅR 2012!
Vad händer nästa månad på Vinön? Meddela redaktionen, så kommer det med i kalendariet.

