Några ord från redaktionen ...
Så är vi åter inne i en ny månad – årets kortaste. Vintern håller i sig och kvicksilvret hoppar upp och
ner på termometern, ena dagen ca ‐5°, den andra neråt ‐20°. Den som längtat efter riktiga vinter‐
dagar har sannerligen fått sin önskan uppfylld. Så många skidåkare har vi nog inte sett på Vinön
detta millennium. Några av dem har inte ens haft sina skidor framme på 30‐40 år enligt hörsägen.
Lycka till med skidåkningen för vintern lär nog vara hela denna månaden också.
Några som också gillar riktig vinter är alla pimpel‐
fiskare som letar sig ut på Hjälmaren, där de kan
sitta i timtal med sina pimpelspön. Skönt med
vindskydd även om det bara drar lite just denna
dag som bilden är tagen. Isdubbar och matsäck
hör också till utrustningen. Blir det någon fisk då?
Jo men visst! Glatt visas fångsten upp. Precis som
många andra hade dessa fiskare valt att ta färjan
till Vinön för att komma ut på Storhjälmaren.
Trots vintern märker vi i alla fall att vi går mot
ljusare tider. Dagarna har blivit mycket längre,
dessutom hjälper snön till att lysa upp tillvaron.
Hos Peter och Carina skuttar årets lammungar
omkring och ibland sticker de dessutom ut sina
nosar och hoppar omkring i ute i snön.
Tittar man i månadens kalendarium händer det faktiskt en hel del ute på ön.
En sak som vi vill slå ett slag för är SSRS stödgrupp som ska träffas nästa gång
onsdagen den 24 februari på skolan. Vi hoppas att så många som möjligt kan
komma dit och på något sätt bidra med en liten idé och/eller insats för att
avlasta besättningen i diverse landsysslor. Alla insatser små som stora mottas med stor tacksam‐
het. Av vem? Jo naturligtvis av alla oss ö‐bor. Vi har minst lika stor nytta av sjöräddningen i en
krissituation som någon annan. I mars ska vi dessutom få förmånen att repetera våra kunskaper i
”första‐hjälpen”. Mer om detta kan ni läsa i detta Ö‐blad.
NJUT av vintern och all den härliga vita snön! Tänkt så ljust det är och så tyst!
BIDRAG till nästa nummer vill vi som vanligt ha senast den 25:e!
Redaktionen/ Christina Johnsson och Eva Widlund, även fotograf i detta nummer

Ö-bladet är utgiven och bekostad av Vinöns Kultur- och hembygdsförening.
Förutom utdelningen i brevlådorna kan man prenumerera på Ö-bladet som vanlig
post eller som e-post. Lämna adresserade och frankerade kuvert med dubbelt porto
och märkta med de månader som du vill ha tidningen, så kan redaktionen lätt
stoppa ner ett ö-blad i färdiga kuvert.
Postadress: Ö-bladet, Vinöns skola, 715 93 Vinön
E-postadress: o-bladet@vinon.se Hemsida: www.vinon.se
Vill du bli medlem i föreningen? Medlemsavgiften för 2010 är 80 kr för enskild och 150 kr
för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på föreningens konto.
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

Fotvård
Inga-Lill Sevefjord

Elisabeth Behr,
Zon- och

medicinsk fotterapeut,

massageterapeut,
kommer till Vinön

kommer till Vinön

onsdag 3 mars

tisdag 16 februari

Boka tid på

Tidsbeställning:

tel 070 - 399 58 08

tel 019-13 66 04 eller 070-557 48 03

tel.tid 8.00 - 9.00

___________________________

___________________________

KONFERENSER i nygammal
skolmiljö
Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper

påminner om att kaffetårtor och
smörgåstårtor
kan beställas som tidigare

upp till 25-30 personer, även fika och mat på
möten och privata tillställningar, t.ex.
födelsedagsfester, dop, begravningar.

Tel 070 - 239 02 11

Bokning och förfrågningar:
tel 019 - 44 80 57
Yvonne Karlsson 073 - 928 04 05

Sten

Veronika Persson 070 - 743 82 45
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Vinterdag på isen med trevlig samvaro
– lördagen den 13 februari
Vi ses på Tjugholmen vid 13-tiden!
Vi tar oss dit med skidor eller skoter eller promenerar
Vi hoppas få hjälp med skoterspår från tre olika håll
som sammanstrålar på Tjugholmen. Ni som har
skotrar kan kanske ordna med några spår under
förmiddagen eller någon dag innan.
Samling kl 12.00
- vid färjeläget om du vill åka skidor lite längre
- vid norra stranden om du vill åka skidor därifrån
- vid Yvonne om du vill gå vägen ner mot Stora
holmen och gå ut på isen där.
Alla skoterförare som kan erbjuda skjuts på släde är
speciellt välkomna denna dag!
Ta med egen matsäck! Möjlighet att grilla!
Alla vinöbor i alla åldrar är varmt välkomna till en trivsam dag
tillsammans.
Föranmälan är inte nödvändig men du får gärna tala om att du tänker
vara med och hur du vill ta dig till Tjugholmen. Du som har skoter och
kan vara med - hör gärna av dig till Yvonne!
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

VÄLKOMMEN TILL TUPPERWARE
DEMONSTRATION
Lördag 27/2 kl. 14.00
Ing-Marie Lundström från Kumla kommer och visar olika
Tupperware produkter.
Alla som är intresserade är välkomna!
Ring gärna och meddela om du kommer! Tel: 019-448023
Jag bjuder på fika!

Kerstin
4 Stenberg

Beredskapstjänstgöring för färjetrafiken till Vinön
Utdrag ur avtal mellan Vägverket Region Mälardalen/Vägverket Färjerederi och
Örebro läns landsting.
§2
Vägverket Region Mälardalen tillser, genom avtal med Vägverket Färjerederiet, att
beredskapstjänstgöring för färjeleden tillhandahålles i följande omfattning: Efter sista
färjeturen på kvällen fram till första färjeturen på morgonen hålls färjepersonal i beredskap för
att möjliggöra akuta transporter till och från Vinön. Beredskapen gäller hela året.
Beredskapen innebär att SOS-alarm har möjlighet att kalla Vinöfärjan för akuta transporter av
ambulans, utryckningsfordon eller annat fordon i sjukvårdstjänst. Färjepersonal har beredskap
för att inom 30 minuter kunna avgå med färjan.
§4
Detta avtal gäller fr.o.m. undertecknandet och upphör att gälla 31 december 2010 utan
föregående uppsägning.
Avskrift
Ulf Johnsson

OBS! kontrollera dagarna
Denna vår träffas vi udda veckor på torsdagar
och jämna veckor på onsdagar
4 februari

Vi syr dragkorvar. Vad är en dragkorv? Jo en
långsmal tygpåse som fylls med sand och
läggs framför varje fönster. Detta tätar mot
drag, sparar energi och därmed kostnader.

10 februari

Vi jobbar med alla tidningsutklipp och diverse
annat smått och gott

17 februari

På begäran är det syjunta

24 februari

Ingen tjejträff eftersom SSRS:s stödgrupp träffas

4 mars

Vi åker till Vingåker och bowlar
OBS! Anmälan till Christina J senast 24 februari
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Ett axplock av faktaböcker som just nu finns på Vinöns bibliotek
Brutus Östling/
Susanne Åkesson

Att överleva dagen
Om fåglars sinnen och
anpassningsförmåga

Lars Gyllenhaal

Elitförband i Norden
Beskriver i detalj de svenska
elitförbandens framväxt,
utveckling och insatser – från
Skidlöparbataljonen till
Försvarsmaktens Specialförbund
SSG och SIG

Terrie Noll

Foga i trä

Lars Enander/
Karl Gunnar Norén

Järnsmidesboken

Per Morberg

Scenen, livet och konsten
att laga mat

Stora fruktboken
Linda Olsson m fl

Kokbok för sportfiskare
Både en fiskebok och kokbok

Marie Louise Eklöf

Gröna apoteket
Att bruka och bereda
terapeutiska örter

John Tanner

Friskare rygg
En självhjälpsguide till att
förebygga och behandla
ryggsmärta med traditionell och
alternativ medicin
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En stödgrupp för öns och sjöns säkerhet är på gång
- en stödgrupp för Station Hjälmaren i SSRS
På onsdagens möte framkom flera idéer om hur man kan kombinera olika trivsamma
arrangemang för att också få in pengar till SSRS. Men självklart är det även ren
arbetskraft i olika sammanhang kring Sjöräddningsstationen som också behövs.
Många känner sig osäkra på vad just han eller hon kan göra så det behövs en tydlig
lista på arbetsuppgifter för att man lättare ska kunna ta ställning till VAR man bäst
kan göra nytta.
En inventering av kompetenser på ön står på önskelistan. Är olyckan framme kan
vetskapen om personer med olika kompetenser vara avgörande för att kunna hjälpa
på rätt sätt. Vi återkommer med denna inventering.

SÄKER Ö – med säkerhetsutbildningar
Säkerhetsdagar med olika säkerhetsutbildningar efterlyses också. Såväl brandvärnet
som besättningen i SSRS Hjälmaren genomgår ofta utbildningar. Men alla vi andra
som i bästa fall har varit med på någon kort instruktion någon gång eller kanske inte
ens har prövat på någon form av räddning. Alla vi behöver utbildning för att helt
enkelt bli trygga i vardagen. Den första säkerhetsdagen som vi tänker anordna är en
Första Hjälpen-kurs på några timmar en lördag i mars.

Lördagen den 13 mars från 10.30
Anders Löfsäter med assistans av någon mer erbjuder då en

Första Hjälpen-utbildning
- Har du gått en utbildning tidigare är det säkert dags att repetera!
- Har du aldrig gått en sådan kurs är det hög tid att göra det nu!
Anmälan till denna dag senast 28 februari till Eva Widlund 0768 56 46 92
eller Yvonne Karlsson 0739 28 04 05

Stödgruppens nästa träff är onsdagen den 24 februari kl 19.00
Du kommer väl?

.

Det gäller oss alla!
Tänk på att
SSRS Hjälmaren
inte bara är
för sjöräddning
utan även för
Ö-RÄDDNING
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OSTFYLLDA AUBERGINERULLAR
Rullarna kan stå klara på ugnssäkra fat i
kylen under natten och gratineras strax
innan servering.
10-12 st
2 auberginer
3 msk smör
1 1/2 tsk salt
2 krm svartpeppar
2 tsk oregano
200 g lagrad ost, t
ex Grevé 17 %
Gör så här
Sätt ugnen på 250°. Skär auberginen i 1/2
cm tjocka skivor på längden. Stek dem i
omgångar i en smörad stekpanna. Krydda
med salt, peppar och oregano. Lägg på
ostskivor och rulla ihop. Lägg rullarna på ett
ugnssäkert fat. Gratinera rullarna i övre
delen av ugnen ca 5 min tills osten börjar
smälta. Garnera ev med färska örter.

GRÄDDKOKTA RÖDBETOR MED
PEPPARROT
Pang på rödbetan, sa pepparroten till
grädden och fick sällskap av persiljan!
4 port / 8 bufféportioner
1 kg färska rödbetor
2 dl vispgrädde
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
2 msk riven pepparrot
2 msk hackad persilja
Gör så här
Koka rödbetorna med skalet på i vatten tills
de är mjuka, 20-30 min. Spola dem i kallt
vatten och gnid av skalen. Skär rödbetorna i
bitar. Lägg dem i panna och häll på grädde.
Krydda med salt och peppar. Låt allt koka
ihop några min. Strö över pepparrot och
persilja.
Källa: Arlaköket nr 3 1998

MEDELHAVSGRATÄNG
Fänkål, saffran och oliver tar smaklökarna
till sydligare breddgrader .
4 port
8-10 potatisar av mjölig sort, ca 3/4 kg
2 vitlöksklyftor
1 fänkål, ca 250 g
1/2 påse saffran, 0,25 g
1 tsk salt
1 krm vitpeppar
1/2 tsk timjan
1 dl svarta oliver med kärnor
2 dl vispgrädde
1 dl mjölk
Gör så här
Sätt ugnen på 200 grader. Skala och skiva
potatisen. Skala och hacka vitlöken. Dela
fänkålen och skär den i skivor. Blanda
potatis, vitlök, fänkål, saffran, salt, peppar,
timjan och oliver i en smord ugnssäker form.
Häll på grädde och mjölk. Grädda i nedre
delen av ugnen 40-45 min.

Källa: Arlaköket nr 2 2001

Tips! Byt ut aubergine mot squash. Hoppa då
över stekningen och skär skivorna med
osthyvel. Öka gratineringstiden till 10-15
min.
GRATINERADE GRÖNSAKER
Småvarmt grönsaksfat med krämig
Apetinaost.
10 bufféportioner
1 zucchini, ca 300 g
500 g körsbärstomater
smör
175 g Apetina
1 1/2 dl Kelda mellangrädde
1 pressad vitlöksklyfta
1 krm svartpeppar
1 msk hackad färsk timjan eller 1 tsk torkad
Gör så här
Sätt ugnen på 250°. Skär zucchinin i 2 cm
stora bitar. Dela tomaterna i halvor. Stek
zucchinin i smör i en het stekpanna tills den
får färg. Lägg zucchini och tomater på ett
ugnssäkert fat. Mosa osten och blanda med
grädde, vitlök, peppar och timjan. Klicka
röran över grönsakerna. Gratinera i övre
delen av ugnen 10 – 12 min. Servera
grönsakerna ljumma.

Källa: Arlaköket nr 4 1998

Månadens recept består av några vegetariska
rätter. På tjejträffen i januari testade vi att
göra recepten med gratinerade grönsaker och
ostfyllda auberginerullar. Vi gjorde varianten
med squash vilket blev mycket lyckat. Yvonne
hade hittat dessa recept. Tack för det!

Källa: Arlaköket nr 2 2002
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Smaklig måltid önskar Christina J

För fjärde året ....

Kursstart lördagen den 6 februari
Nu är det dags igen, en ny grupp börjar sitt år på ön. Det är kurs i Utomhuspedagogik för
fjärde året som börjar med en upptaktsdag lördagen den 6 februari. Deltagarna åter‐
kommer sen för en vinterhelg, en vårhelg, en sommarhelg och hösthelg innan avslutningen
i november. Vi är mestadels utomhus så klart, men basen är skolan på Vinön som numera
är skola på ett annat sätt, för vuxna som lär sig att lära ut på annat sätt.
Kursen är numera en ordinarie fristående kurs på Linköpings universitet under Nationellt
Centrum för miljö och utomhuspedgogik, NCU och förutom en del vinöbor som är med på
olika teman kommer ni se Helena Alsegård och Anders Szczepanski här igen.
Eva Widlund

Rätt nummer är bra att ha
Till Julmarknaden 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‐postadresser om ni
vill att folk ska kunna nå er.

Det går bra att lämna ändringar till Yvonne på bibliotekstid.
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februari 2010
vecka 5

vecka 6

1

måndag

2

tisdag

3

onsdag

4

torsdag

5

fredag

6

lördag

7

söndag

8

måndag

9

tisdag

10 onsdag

Sophämtning
Beställ mat!

18.00 Brandövning

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan – flyttad från vecka 4
19.00 Tjejträff

Upptaktsdag - Kurs i utomhuspedagogik
16 -17 Biblioteket öppet

Beställ mat!

19.00 Tjejträff

11 torsdag
12 fredag
13 lördag
14 söndag
vecka 7

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”
Vinterdag på isen för alla vinöbor, arr Hembygdsföreningen
16 -17 Biblioteket öppet

Alla hjärtans dag

15 måndag

Sophämtning

16 tisdag
17

onsdag

18 torsdag

Fotvård - Ingalill Sevefjord – TIDSBESTÄLLNING
14.30

Fettisdagen Beställ mat!

Öppet hus i Missionshuset

19.00 Tjejträff

19 fredag

vecka 8
SPORTLOV

20 lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”

21 söndag

16 -17 Biblioteket öppet

22 måndag
Beställ mat!

23 tisdag
24 onsdag

19.00 SSRS stödgrupp i Vinöns skola

25 torsdag

Lämna in bidrag till Ö-bladets mars-nummer!

26 fredag
27 lördag
28 söndag
Mars
vecka 9

1

måndag

2

tisdag

3

onsdag

4

torsdag

5

fredag

6

lördag

7

söndag

14.00

Tupperwaredemonstration hos Kerstin Stenberg
Kurshelg lördag till måndag
10.00 Gudstjänst i Missionshuset, Lennart Lundström Kaffe
16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning

18.00

Brandövning

Beställ mat!

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan – TIDSBESTÄLLNING
19.00 Tjejträff – bowling i Vingåker. Anmälan.

16 -17 Biblioteket öppet

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

