Några ord från
redaktionen...
För tillfället snurrar tankar på beredskap på
högvarv i huvudet. I mina ögon skulle vi ha
en organisation för ”samhällsskydd och
beredskap” här ute i stället för två, eller tre
om man räknar den idé som finns om att vi
ska bilda en civilförsvarsgrupp.
Brandvärnet utgörs av Jocke Holmkvist, Emelia Andersson, Jonas Andersson, Anders Ekblad, Johan
Nilsson, Peter Mohlin, Ingemar Andersson, Elin Gustavsson, Kimmo Häkkinen och Tomas Neiler.
Åtta bor på ön året runt.
Dessa personer är med i sjöräddningen och bor på ön året runt: Rikard Widlund, Martin Hellén,
Johan Nilsson, Jonas Andersson, Daniel Lindberg. Sedan finns flera medlemmar som bor och vistas på
ön under delar av året.
En funktion som skulle behövas tror jag, är några som kan vara akuta barnpassare. Flera av de som jag
räknat upp ovan har ganska små barn som man inte lämnar mitt i natten om man måste rycka ut.
Ibland är man den enda föräldern hemma, och även om flera har nära släktingar så är det inte säkert
att de har möjlighet att ställa upp.
Efter helgerna får vi ta upp funderingarna på utbildningar i brandskydd samt hjärt‐ och lungräddning.
Nu lägger vi bort tankarna på detta! Istället myser vi med ljus och pepparkakor.

Ha en härlig december, med julmarknad och julotta på ön! God jul och gott nytt år
önskas alla läsare!
Redaktionen /Åsa
Bilden på framsidan föreställer väntkuren som Trafikverket har ställt upp. Nu kan man få väderskydd
på Vinösidan också!
Bilderna har tagits av Eva Widlund, Åsa Ödman, Nerikes brandkår.
Redaktör för decembernumret är Åsa Ödman, men många har hjälpts åt att skriva.
Material till januarinumret ska vara redaktionen tillhanda senast den 25:e december, förutom
annonser som lämnas till Catrine Neiler senast den 15:e.
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 2013 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

VINÖNS
JULMARKNAD
LÖRDAG 14/12
KL 13.30 – 17.00
Ta med vänner och bekanta och kom på Vinöns julmarknad
i Missionshuset och Vinöns skola.





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

Julmarknaden på Vinön arrangeras nu för femtonde 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!
hälsar
Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Vinöns NYA café
Har öppet på
julmarknaden
den 14 december
kl:13.30-17.00

Välkomna !

Möte om samhällets beredskap på nätterna
Färjegruppen hade bett Landstinget, Polisen och räddningstjänsten (nedan kallad
brandkår) komma ut för att berätta om planerna när nu Trafikverket har lagt ner
beredskapen.
Marie‐Louise Forsberg‐Fransson, ordförande i
Landstingsstyrelsen, inledde med att berätta att
landstinget har delfinansierat beredskapen sedan
2005/06 när beredskapen var på tapeten förra gången.
Nu blev de tagna på sängen av att det skulle bli så
mycket dyrare. Hon sade att landstinget inte kan ta
över och köra färja, men att man ska säkerställa för att
sjukvård kan utföras vid behov. (Eftersom landstinget
utgör kollektivtrafikmyndighet och bedriver all
busskollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst så har de
faktiskt en organisation som skulle kunna bedriva
färjetrafik, men det är en annan fråga).
Därefter berättade Mats Björeman, medicinsk rådgivare på landstingsstaben, hur
larmplanen ser ut, dvs. hur det går till när någon larmar ambulans:
Den som behöver ambulans ringer 112, som larmar brandkåren, ambulansen och
SSRS. SSRS får larmet bara för kännedom, för detta ska fungera helt utan att öbor är
inblandade. Därför får vi ingen beredskap här ute. De två första åker ut mot
Hampetorp. Under tiden tar man reda på om patienten kan förflytta sig på ön, och
vilken utrustning man måste ha med sig till ön. Brandkåren kör ut
sjukvårdspersonalen, hämtar personen som är sjuk, åker iland till den väntande
ambulansen. Det kommer att ta ungefär lika lång tid som det idag gör med färjan,
men med sämre komfort.
– Voíla! som fransosen säger när han menar att saken är biff. Under mötet framkom
dock vissa problem:
1. Ambulansfolket säger att man alltid ska åka täckt båt, vilket i brandkårens fall
är svävare. Ingen bra kombination med blåst och öppen sjö. Brandkåren var
inte överens om val av fordon.
2. Man visste inte riktigt var på Vinön man skulle lägga till. Färjeläget är inte
optimalt om det blåser från sydväst, och det gör det ju för det mesta.
3. Man vet inte hur iläggningsplatser i Hampetorp och på ön ska hållas is‐ och
snöfria.

4. Man vill placera en tom ambulans på ön för liggande transporter här, men det
är inte klart var den ska stå, vem som ska hålla den i trim, vem som ska köra
patienten här ute. Eller hämta vårdpersonalen om patienten inte kan
förflyttas.
5. Man vet inte hur omlastning till båt ska ske i färjeläget.
6. Man har inte full kunskap om hur det är att köra båt i olika väder på sjön
nattetid. Personer med lång vana av att köra färja, med sjuktransporter, eller
av att köra liten båt nattetid, sågade unisont tanken på att åka båt i alla väder.
Detta innebär att hur mycket myndigheterna än försäkrar att de klarar detta utan
frivilligorganisationer på Vinön så är det dem vi får förlita oss till. Och när ingen har
beredskap betyder det att alla har beredskap. Eftersom myndigheterna uteslutande
talar om att larma SSRS, och inte brandvärnet, så gör de det gratis eftersom
sjöräddningen deltar i livräddande aktiviteter utan ersättning. Brandvärnet får
ersättning när de rycker ut, även om de inte har beredskapsersättning. Billigt och bra,
men ett stort frågetecken för hur man kan lägga ansvaret på frivilligorganisationer en
tredjedel av tiden.
De senaste fem åren har man haft 2
ambulansutryckningar i snitt per år.
Men vi som bor här har under tiden
blivit fem år äldre, och jag tror att det
har varit betydligt fler
ambulansutryckningar senaste året.
Värmland skaffar ambulanshelikopter
under 2014. Den kommer man att
kunna använda om man ser behovet
som tillräckligt stort.
Polisen skriver ett nytt avtal med brandkåren, så blir de också skjutsade vid behov. En
framkörningstid på 45‐50 minuter är inte ovanligt i land heller, och han hade stora
förhoppningar om att det kommer att fungera bra. ‐ Ni kommer inte att märka av
polisens service, sade han. Det tror jag visserligen var en ofrivillig rolighet, men så har
jag fått intryck av att det fungerar iland också ibland.
Brandkåren har ju ett värn här ute. 12 personer om det är fullbelagt. Brandbilen har
stor tank, 7,5 kubikmeter. Slangen räcker över hela ön. De tar första stöten, sedan
kan Odensbacken komma ut med båt och hjälpa till. Händer det något stort kan de

rekvirera färjan (men frågan om vem som ska köra den om färjepersonalen sover
hemma, många mil bort fick inget svar).
– I sämsta läget, sade Staberyd, får de ingen förstärkning här ute.
Brandkåren i Örebro skaffar nu en ny svävare, som har möjlighet att ta ombord en
bår. Dessutom byter SSRS till en täckt svävare.
Mats Brantsberg, kommunen, pratade om att bästa förutsättningen för att rädda liv
är att ha en egen kunskap, både i brandskydd och akut hjälp vid skador och
sjukdomar. Kommunen hjälper gärna till genom brandförsvarsföreningen och
civilförsvarsförbundet. De berättade om sina utbildningar i brandskydd samt hjärt‐
och lungräddning.
Men mötet var bra, även om vi inte riktigt litar på lösningarna. De vill gärna fortsätta
diskussionerna, och ett nytt möte mellan myndigheter och en grupp öbor är planerat
till den 12 december. Vi enades om att vårt gemensamma intresse är att Trafikverket
har fortsatt beredskap på färjan, och vi ska fortsätta arbeta för att den kan
återupptas. I nuläget är det ju ganska enkelt att börja med beredskap igen,
personalen är lika upprörda och frustrerade som vi. Rättsläget när det gäller att
stänga allmänna vägar är oklart.
Mikael Schmidt, vår församlingspräst talade väl för vår sak,
likaså gav Bosse Åkerling och Magnus Lagergren från
Östernärke områdesnämnd respektive Örebro kommun‐
fullmäktige stöd till öborna. Det fanns också ytterligare ett
par politiker på plats. Så Vinön intresserar fler än oss öbor!
Åsa Ödman

Mikael Schmidt, präst i Lännäs församling

Vem var Alva?
Alva Sjögren var missionär och åkte till Indien flera gånger. Hon föddes för ungefär
100 år sedan, utbildade sig inom sjukvård. Troligen var hon sjuksköterska. Hon var
syster till Rudolf Sjögren. Den Frida som tog emot brevet var Frida Vinberg, som
tog hand om barnen Sjögren. Frida blev så småningom mormor till Eva Svensson.
Hon i sin tur hittade brevet på sin vind.
Se brevet från Alva på nästa sida!

Georahi den 2.12 1968
Kära Frida
En Glad och Välsignad Julhögtid tillönskas Dig
Så ska jag passa på och tacka dig för penninggåvan till
min födelsedag och be dej framföra mitt tack till Irene
och Anders också. Det är ju skam att jag inte skrivit på
så länge, men ni förstår jag har många att skriva till och
inte så mycket till tid heller ledig för brevskrivning. Ni
får ursäkta! Det var så roligt för mej att få vara
ihågkommen av er, fast jag aldrig nånsin har gratulerat
någon av er. Varmt tack!
Här har vi svaltid nu, man kan inte skriva vinter, ty det är ännu 28 grader varmt på
dagen. Nu på kvällen är det så dimmigt och kallt ute för att inte tala om så kallt det
blir inomhus hos oss, som har cementgolv och sällan eller aldrig eldar, fast vi har en
öppen spis.
Men nu är jag ensam och har inte tid att passa på någon öppen eld, jag har så mycket
av skrivning och annat kontorsarbete, som måste göras på kvällarna, ty nu sitter jag i
kliniken mesta delen av dagen. Det kommer så många sjuka hit för att få hjälp. Jag
har haft en sköterska här ungefär halva delen av året, som varit här och arbetat förut,
men nu har hon återgått till sitt förra arbetsfält och inte är det hopp om någon ny
heller. Men jag gör så mycket jag orkar och hinner. Idag har det varit 116 personer här.
Men det är som väl inte så många alla dagar, då skulle jag bli helt slut.
Jag har en indisk kvinna som hjälper mej och hon är så duktig.
Nu har jag ställt ner elplattan på golvet och har fötterna över den, så de ska bli lite
varma tills jag ska lägga mej. Det har inte hänt förut, men fötterna är som is ikväll.
Vi har fått elektriskt på denna station i år och det är en god hjälp. Det är förstås dyrt
då jag är ensam, men det kan inte hjälpas. Det går fort att koka sig en kaffetår och lite
annat också, men det bästa är fläktarna så man får lite svalka. Hettan är värre än
kylan och det gäller längsta tiden av året. Den här platsen ligger inte så långt ifrån
Himalaya bergen i Nepal, fågelvägen. Fast det är nära har jag ändå aldrig varit i
Nepal det är så mycket besvär att få resa.
Så har vi haft filmfotograf här och många andra svenska gäster. Det är ju så bekvämt
att komma nu med flyg, inga avstånd längre.
Så arbetar vi var och en på sitt hörn för att vinna några för himmelriket. Det är många
som kommit till tro under året och några även här. Det är ju vårt mål! Bed för oss!
Får sluta med många kära hälsningar till Irene och Anders och övriga vänner till mej.

Alva

Vinö ns Brandvä rn
Brandstationen byggdes
på slutet av 70‐ talet.
Nuvarande kårchef är
Joakim Holmkvist, mobil
070‐598 26 84,
hem 45 81 54.
Idag är vi 10st som är
med i brandvärnet. Vi
har en övningskväll
första tisdagen varje
månad här på ön där vi lär oss nya saker och går igenom utrustningen som vi
lärt oss tidigare för att känna sig mer säker om det skulle hända på riktigt, samt
att vi får åka in till Närkes brandkår på utbildningar. Vi ligger inte i beredskap
utan är 10 st friviliga som ställer upp om nått skulle hända.
När man är ny i brandvärnet får man åka in till Närkes brandkår och gå en
utbildning på 3 dagar där vi får lära oss HLR, hjärtstatare, hur vi hanterar en
trafikolycka, rökskydd, stegar och taksäkring, vattenlivräddning mm. Måste
själv säga att det är väldigt intressant och lärorikt.
Om det exempel skulle bli en skogsbrand här på ön måste man ringa 112 dom
larmar då Närkes brandkår som i sin tur skickar ut larm till oss via sms. Den ut
av oss som först kommer till brandstationen kvitterar larmet och ropar upp att
vi tagit emot larmet, startar upp bilen,
åker till området och ringer upp inre
befälhavaren (på Nerikes brandkår)
och lämnar en rapport på läget om
branden. Vi ska försöka göra det vi kan
i väntan på att Odensbacken ska
komma och hjälpa till.
Brandsoldat 554 Elin Gustavsson

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

KÖP SKÄRGÅRDKALENDERN 2014
med bilder från Vinön på några månader
Har ni sett anslagen om Skärgårdskalendern 2014? Kalendern med en framsidesbild
från Furusundsleden. Den gula vägfärjan ser väldigt liten ut bakom Blidösund och
jättefärjan Galaxy. Temat för denna kalender är Skärgårdstransporter och
kalendern visar upp olika transportmedel på de olika månadsbilderna. Några bilder
från Vinön finns med, har ni sett vilka månader de finns på?
Fotografer från olika delar av landet har bidragit med bilder och det är jag, Eva som
har satt ihop kalendern för Skärgårdarnas Riksförbund. Köper ni en kalender stöder
ni skärgårdsarbetet både lokalt och nationellt. KALENDERN finns till salu i skolan hos
Ulla-Lena samt på julmarknaden!
Temat på nästa kalender, den för 2015 är ”Vi som
jobbar i skärgården”. Den ska bli klar att säljas till
sommaren 2014. Börja alltså redan nu att samla på
bilder där några jobbar med något. Vi vill ha många
olika yrken representerade och bilder till alla årets
månader.
Eva Widlund

Samhällsutveckling i utkanten
Som alla pålästa vinöbor vet har vår del av världen en gång blivit annekterad av herresätet Segersjö
varefter dåtidens vinöbor fick erlägga arrende, hålla med häst och soldat till dom viktiga krigen
Sverige förde nere på kontinenten och betala och/eller göra dagsverken åt friherren. Så småningom
kunde feodalismen få ett slut då vinöborna lyckades fiska ihop nog med pengar för att köpa sina
hem och därefter har vi bara haft kungen över oss.
Nu i månadsskiftet inträffade något verkligt stort: när sista färjan för kvällen lämnar oss är det med
ett löfte att storsamhället inte kommer att besöka vår ö innan den första kommer dagen efter. Det är
sju och två tredjedels timmar helt utan överhöghet.
Det samhälle som saknar styre kallas klassiskt och folkligt för anarkistiskt och utan att värdera och
teoretisera kring detta begrepp kan man konstatera att det är en samhällsform som alla etablerade
strukturer betraktar som paria. Anarki måste till varje pris undvikas då pöbelväldet annars sprids
och riskerar att störta hela monarkin över ända. På Vinön verkar samhället lita blint.
På finansminister Strängs tid (eller var det Bohman?) talades om närande och tärande delar av
samhället, nu är det intressant att se hur stort ekologiskt avtryck en stad gör, dvs. hur många tiotals
gånger en stads yta det går åt för att producera livsmedel, energi eller ta hand om föroreningarna
från staden. Båda dessa synvinklar kan man anlägga när man två gånger i veckan ser Jannes fiskbil
eller Monas grönsaksvagn stäva mot staden. Staden som vänder oss ryggen om nätterna vill ändå ha
våra Hjämarkräftor i augusti.
Denna oönskade julklapp får vi alltså av konungariket Sverige: På nätterna får ni klara er utan oss!
Tänk om vi gör det? Tänk om vi reder oss så bra att vi inte vill ha Hans Kungliga Majonnäs hjälp
ens på dagarna? Rätt vad det lider kanske vi inte ens vill ha hit skattmasen som vill höja
landstingsskatten. Kommer du att sakna oss då lille Knug?
/Johan Nilsson

Någon som saknar sin värmande halsduk?
Ring Elin 073-803 89 22

SSRS Hjälmaren önskar alla en god jul och gott
nytt år!

påminner om att kaffetårtor
och smörgåstårtor kan
beställas som tidigare
Pris:

Peter och
Carina
Tel 019 - 44 80 33

__________________________

Kaffetårta

8 pers
10 pers
12 pers
15 pers

160:190:220:265:-

Smörgåstårta
250:300:350:420:-

Sten
Tel: 070-239 0211, 019-44 8015
__________________________

FOTVÅRD
Inga-Lill Sevefjord
kommer till
Vinön
tisdag
den 10 december

Nu finns det….
kransar, buketter och julbockar till
utsmyckningar. Hyacinter, amaryllis,
mm. Julgrupper tillverkas efterhand.
Efter beställningar och önskemål.
Jag finns på Vinöns julmarknad
den 14/12.
Öppet:
Söndag – torsdag om jag är hemma
Samt fredag e.m.
Och lördag f.m.
För dagsaktuell information eller önskemål
Ring: 019-44 80 50, 070-370 59 50

Tidsbeställning
Mobil: 070-5574803

God Jul & gott nytt år!
önskar jag er alla / Mona!

Koll på energi
Nu när det börjar bli kallare ute kan man ju fundera lite på hur mycket energi det går
åt för att värma upp och lysa upp vår ö. Det finns faktiskt andra som också funderar
på hur mycket energi det går åt och hur man ska kunna minska energianvändandet,
nämligen EU och de vill ju se att det går åt mindre energi. För att det ska gå åt
mindre energi, viket vi alla tjänar på, måste man veta hur mycket det går åt och sen
ge förslag på hur man minskar på energianvändandet. Hur lyckas man då med att få
ut de bra exemplen som finns? Ja man tar hjälp av de organisationer som finns och
sen avsätter man pengar som organisationer kan söka och så sipprar informationen
ut i tassemarkerna.
Vinön är en del av Skärgårdarnas Riksförbund och de är med i en samlingsgrupp
med små öar i Europa (ESIN) och där har man gått med på att fundera på
energifrågor. Nu undrar jag om det kan vara intressant för Vinön och vinöborna och
de som har fastigheter på Vinön att vara med och förbättra sitt energianvändande?
Det vi ska göra är att kartlägga hushållens energiåtgång, det finns formulär, vi ska
titta på och informera vad man kan göra för att spara energi, visa på de goda exempel
som finns. Några får åka iväg på en studieresa och titta på de öar som verkligen
håller på med dessa frågor. Vi har ju egentligen redan börjat, det finns sol‐el‐paneler
på taket till scenen på skolgården. Vi är flera som har solceller på taken många eldar
med ved från ön och har ackumuleringstankar för att spara på värmen. Det finns ju
dock alltid mer att göra och det tjänar vi ju alla på.
Smilegov heter projektet som finns, och ordet syftar till att man måste jobba med
flera myndigheter, och på flera nivåer för att lyckas få till det här med minskning av
energi, ordet kan verka konstigt och det är ju en påhittad förkortning.
Jag som har börjat rota lite i det här ser ju fördelar med att kunna spara energi och
kunna jobba lite med andra ”miljöfrågor” som exempelvis vatten‐avlopp lite på
samma gång det är ju frågor som rör oss som sitter i hus och som blir aktuella med
jämna mellanrum.
Det här är en första information och jag har informerat styrelsen för VHKF och pratat
med de som jag tror är lite extra intresserade. I nästa steg ska jag kalla till ett möte
där jag kommer berätta lite mer, men det tar vi när vi har klarat av december med all
dess helger och högtider.
Hälsningar RoseMarie Hellén!

JULOTTA
2013

Välkomna på julotta hos mig
juldagen
den 25/12 kl 07.00
Kollekt till Lepramissionen. Efter
ottan bjuder jag på en enkel
julfrukost. Jag hoppas att vi alla
orkar upp och ses då!
Maria Andersson

Vinöns bibliotek
har öppet söndagar
kl 16 – 17 !
Fika till självkostnadspris!
Välkomna hälsar
Yvonne!

UTHYRNING AV SLÄPVAGN
Hyra släpvagn 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 2013:
Dygnshyra:
Föreningsmedlem 250:‐ Övriga 500:‐
Veckohyra:
Föreningsmedlem 1000:‐ Övriga 2000:

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

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening

Julhälsningar
2013
God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla
Sten o Mariann

God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla
vinöbor och
övriga läsare av Ö-bladet
Ulf och Christina Johnsson

GOD JUL
OCH GOTT NYTT ÅR
önskar
Jan och Inger Fahlander

En riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År
önskas alla på Vinön
av familjerna Löfsäter

God Jul &
Gott Nytt År
önskar vi alla
på Vinön!
Claes, Marika
& Svinto

En God Jul och
Ett Gott Nytt År
önskas alla cirkeldeltagare
och övrig släkt och vänner
Eva och Bengt Svensson

Jag vill tacka alla mina fantastiska
grannar, campinggäster samt andra
öbor och sommargäster, för att ni
ställer upp och hjälper mig med stort
och smått!
Ingen nämnd, ingen glömd!
Ett stort Tack!
Vi vill samtidigt
önska Er alla en
riktigt god och
skön julhelg!
Kerstin och Linn

Vi önskar er alla på Vinön och alla på
Färjan en jätteskön jul och ett riktigt
gott Nytt År!
Vi önskar också lite snö, sol,
promenader, god mat och en gnistrande
stjärnhimmel och månsken!
Hälsningar Aina,
Christer och Ceasar

Julhälsningar
2013
God Jul tillönskas Er alla

God Jul

och Gott Nytt År

från Viola & Björn
och Öknaby-dansarna

önskar jag släkt och vänner
Ulla-Lena

En riktigt

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi er alla!

och
Gott nytt år önskar

Eva och Bernt
Widlund
Tomas mek & snickeri

Hembygdsföreningen
önskar alla gamla och nya
medlemmar en riktigt
God jul och gott nytt år!

En riktigt God Jul
och
Ett Gott Nytt År
till släkt och vänner
önskar
Greta Vinestrand

Vinöns NYA café
Tackar alla kunder för en härlig
sommar och önskar er
En riktigt

God jul &
Gott nytt år!

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar vi
alla Vinöbor
Sune och Barbro Mohlin

PEPPAR- OCH HONUNGSSILL

1 krm kryddpeppar, mald

En favorit, kryddig och len på en gång! När

3 msk smör

du förväller svartpeppar blir den mildare i

1 ägg

smaken.

1½ tsk salt

8 port

2 krm svartpeppar, nymald

1 förpackning 5-minuters sill, (à 420 g)

Gör så här

½ tsk svartpeppar, hel

Skala och finhacka löken. Blanda mjölk,

½ tsk grönpeppar, hel

grädde och ströbröd och låt stå och svälla

½ tsk rosépeppar, hel

ca 5 min. Stek lök och kryddpeppar i 1 msk

2 dl crème fraiche, lätt

smör ca 3 min. Låt kallna. Blanda alla

1 msk honung, flytande

ingredienser till färsen. Krydda med salt och

½ krm salt

peppar. Rulla färsen till små bullar och lägg

Garnering

dem på en vattensköljd skärbräda. Stek

1 nypa rosépeppar, hel

köttbullarna i omgångar runt om i 2 msk

Gör så här

smör ca 8 min.

Låt sillen rinna av. Skär den i bitar. Koka
svartpeppar i lite vatten ca 3 min, låt rinna

APELSIN- OCH INGEFÄRSGLACERADE

av och torka. Stöt all peppar i morteln, grovt

REVBENSSPJÄLL

Blanda alla ingredienser och låt mogna i

Apelsin, ingefära och chili glaserar de kokta

kylskåp till nästa dag.

revbenen. Så goda att de brukar ätas upp
redan på uppesittarkvällen!

RÖDBETSSALLAD

10 pers på buffé

Rödbetssallad är enkelt och gott, även som

1½ kg revbensspjäll

nattamat - toppa en knäckebrödsskiva med

2 gula lökar

skivade köttbullar, rödbetssallad och till det

2 tsk salt

en kall öl.

1 tsk flingsalt

10 port

Garnering

5 inlagda rödbetor

2 msk flytande honung

2 äpplen

2 dl pressad apelsin

½ dl majonnäs

1 dl strösocker

1 msk gräddfil

2 msk riven ingefära

Gör så här

2 msk balsamvinäger

Tärna rödbetorna. Skala, kärna ur och skär

1 tsk salt

äpplet i tärningar. Blanda alla ingredienser

1 krm chiliflakes

och ställ kallt.

Garnering

Ugn 250°

flingsalt
KÖTTBULLAR MED KRYDDPEPPAR
Små

oemotståndliga

köttbullar

Gör så här
med

Skala och skär löken i klyftor. Koka upp

kryddpepparsmak.

vatten och salt i en stor gryta. Lägg i revben

75 köttbullar

och lök och koka upp på nytt. Låt sjuda utan

500 g blandfärs

lock, ca 1 1/2 timma. Låt kallna i lagen. Sätt

1 gul lök

ugnen

1 dl mjölk

ingredienserna till glaseringen i en kastrull.

½ dl vispgrädde

Låt koka ihop till en simmig konsistens, ca 15

4 msk ströbröd

min. Skär spjällen i portionsbitar och lägg

på

250

grader.

Blanda

alla

dem på en plåt. Pensla spjällen runt om med

kärnorna. Garnera kakan med kumquats och

glaseringen och stek mitt i ugn tills de fått

granatäppelkärnor.

fin färg, ca 25 min. Strö över flingsalt och
servera.

ROMTRYFFLAR

SAFFRANSCHEESECAKE PÅ CHOKLADBOTTEN

250 g choklad, 70 %

julsmak.

1 dl vispgrädde

10-12 bitar

1 msk mjukt smör

¾ krm saffran
1 msk apelsinlikör, t ex Grand Marnier eller
Cointreau

1 msk kakao, att rulla tryffeln i
Hacka chokladen. Koka upp grädden, dra

2 gelatinblad

kastrullen av värmen och tillsätt chokladen.

10 digestivekex

Rör smeten jämn. Tillsätt smör och rom och

100 g mörk choklad, 70 %

blanda väl. Låt massan kallna ett par timmar

50 g smör

i kylen. Rulla tryfflar och rulla dem slutligen

400 g naturell färskost

i kakao.

250 g kesella, 10 %
1 dl florsocker

POLKAKNÄCK

2 dl vispgrädde

Bra för den som inte tål mandel och nötter.

Garnering

ca 60 st

10 kumquats

2 dl strösocker

½ dl strösocker

2 dl vispgrädde

1 granatäpple

2 dl ljus sirap

Gör så här
Blanda saffranet med likör och vatten. Lägg
gelatinbladen i kallt vatten ca 5 min. Ta upp
värm

dem

försiktigt

med

saffransspriten. Låt svalna. Klä botten och
sidor på en form med löstagbar kant, 24 cm
med

2 msk rom (gärna mörk)
Gör så här

1 msk vatten

och

förseglad burk i kylen tills det är dags!
20 st

En len och krämig cheesecake med härlig

bladen

Försmäktande goda tryfflar sparas i

bakplåtspapper.

digestivekexen.

Smält

Smula

sönder

chokladen

med

smöret och blanda med kexsmulorna. Tryck
fast blandningen i bottnen på formen och
ställ i kylen. Vispa färskost med kesella och
florsocker. Vispa grädden. Vänd ner grädde
och saffranssprit i färskostsmeten. Blanda
väl. Bred ut den över chokladbottnen. Ställ
kakan i kylen ca 5 timmar eller till nästa dag.
Skiva kumquats och blanda med socker i en
kastrull. Låt sjuda på svag värme ca 2 min.
Låt kallna. Halvera granatäpplet. Peta ut

Med några enkla och julrecept önskar jag alla läsare

God Jul och Gott Nytt År!
Christina J

30 polkagrisar
2 msk smör
knäckformar
Gör så här
Blanda socker, grädde och sirap i en
tjockbottnad vid kastrull. Koka upp och koka
till smeten klarar kulprovet eller ännu hellre
tills temperaturen är ca 125°. Rör om då och
då. Koktiden kan vara mellan 20-30 min eller

längre beroende på storleken på kastrullen.
Krossa karamellerna i en mortel. Rör ner
karamellkross och smör. Fördela smeten i
knäckformar eller i en ugnsform på ett
bakpapper. Låt stelna.
Tips!

Smörj plåten innan du ställer ut

knäckformarna. Häll sedan knäcksmeten i en
uppvärmd tillbringare eller rostfritt mått,
sen

är

det

knäckformarna.

lätt

att

hälla

smeten

i



december 2013
16 -17 Biblioteket öppet - fika

vecka 48

1

söndag

vecka 49

2

måndag

3

tisdag

18.00 Brandövning

4

onsdag

19.00 Tjejträff – julförberedelser och baka knäckebröd

5

torsdag

6

fredag

7

lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr” – julavslutning

8

söndag

16 -17 Biblioteket öppet - fika

9

måndag

vecka 50

Sophämtning

10 tisdag
11 onsdag

1: advent

Beställ mat!

2: advent

Fotvård med Inga-Lill Sevefjord - tidsbeställning
13.00
19.00

Nobeldagen

Beställ mat!

”Öppet hus” grötlunch
Tjejträff – julpyntning och avslutning

12 torsdag
13 fredag
14 lördag
15 söndag
vecka 51

Luciadagen

13.30Julmarknad
17.00
16 -17 Biblioteket öppet - fika

OBS! Annonser till Ö-bladet sista dag

16 måndag

3: advent
Sophämtning

Beställ mat!

17 tisdag
18 onsdag
19 torsdag
20 fredag
21 lördag
22 söndag
vecka 52

Vintersolståndet

16 -17 Biblioteket öppet - fika

23 måndag

4:advent
H M Drottningens födelsedag
Julafton

24 tisdag
25 onsdag

7.00
7.00

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

Juldagen

26 torsdag

Annandag jul

27 fredag

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!

28 lördag

vecka 1

Värnlösa barns dag

29 söndag

10.00 Gudstjänst med Mikael Schmidt Kyrkkaffe
16-17 Biblioteket öppet - fika

30 måndag

18.30 Redaktionsmöte Ö-bladet

31 tisdag

jan

1

onsdag

2

torsdag

3

fredag

Sophämtning
Beställ mat!

16 -17

Nyårsafton
Nyårsdagen

GOTT NYTT ÅR 2014!

