


Några ord från redaktionen… 
 
 
I skrivande stund har Vinön begåvats 
med ett strålande vinterväder. Snön  
ligger vit och gnistrande, rimfrosten 
hänger i träd och buskar, solen strålar  
och termometern visar minus 14 grader 
på eftermiddagen. Helt fantastiskt! 
 
Ett nytt år har inletts och många har 
kanske givit ett eller flera nyårslöften.  
Nu gäller det att hålla dem så det inte  
blir som alla år tidigare då man redan 
efter en till två veckor glömt vad man 
lovat sig själv. De vanligaste löftena är 
säkert att sluta röka eller gå ner i vikt.  
I detta nummer startar vi en serie om  
GI-metoden. Den kanske kan vara till  
en hjälp för någon, vem vet? 
 
I detta nummer har vi också fått en ny liten medarbetare. Tack Elvira 
för ditt bidrag! Kom gärna igen med fler film- eller bokrecensioner. 
 
Fotografer i detta nummer av Ö-bladet är Eva Widlund, Martin Hellén, 
RoseMarie Olsson samt Maj Hedin som bidrar med framsidans bild, ett 
av bidragen till fototävlingen som vi berättar om i detta Ö-blad. 
 

 önskar vi alla våra läsare 
 

Redaktionen 
 

 
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. 
 

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 2009 är 80 kr för enskild och 
150 kr för en familj. Kom ihåg att skriva avsändare om du sätter in avgiften på 
föreningens konto. 
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Bästa Vinöbilderna 2008 
 

På julmarknaden samlades många 
intresserade kl 16.00  för att höra vilka 
motiv som hade fått flest röster. 

tta 

s 

gen 

fått röster.  

mningsfulla bild är  

ra personliga vinöbilder. 

 
Årets utställning ”Mina bästa vinöbilder” 
har pågått från augusti månad. Å
amatörfotografer deltog i utställningen  
och visade upp sina personliga vinöbilder. 
Intresset för denna utställning ökar varje år 
och det var betydligt fler som hade tyckt till om året
bilder än tidigare år. Även om de flesta hade lämnat sin 
röst redan i augusti pågick röstningen hela hösten. Da
innan julmarknaden öppnades alla kuvert och räkningen 
började. Det visade sig att tre stycken låg i topp för sig 
själva, men alla bidrag hade dock 
 
Segrarbilden ser ni här överst. Det blev Lars Eklund på 
stora holmen som fick flest röster för sin bild ”Vittjar 
ryssjan”. På andra plats, med bara några röster färre, 
kom Annelie Landén, norra Vinön med bilden 
”Skymning”. Denna stä
faktiskt tagen med en mobiltelefonskamera.   
Och på tredje plats kom Maj Hedin, södra Vinön,  
med bilden ”Norra byn”. Det var endast några  
få röster som skilde dessa tre åt.   
 
Vi gratulerar Lasse, Annelie och Maj!  
och tackar även Magnus, Lena, Andreas, 
Caroline och Elin för att ni också ville 
delta med e
 

De tre bilder som vann lottades också  
ut bland dem som röstat. Vi kommer att 
kontakta dessa personer. På förekommen 
anledning vill vi också meddela att det är 
möjligt att köpa en bild. Kontakta då 
hembygdsföreningen, gärna på mail. 

3:a 

2:a 

1:a 

 
Eva Widlund 
(hembygdsforeningen@vinon.se) 



 
 
 

 
Elisabeth Behr 
 

zon- och 

massageterapeut,  

 

kommer till Vinön  

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

 
__________________________________ 

 
 
KONFERENSER  
i nygammal skolmiljö 
 
Vi ordnar dagkonferenser för mindre grupper 

upp till 25-30 personer, även fika och mat på 

möten och privata tillställningar, t.ex. 

födelsedagsfester, dop, begravningar.  

 
Bokning och förfrågningar:    
 
Yvonne Karlsson    tel 019 - 44 80 57,  

            073 - 928 04 05 

Veronika Persson   tel 070 -  743 82 45   
 

Fotvård 
 

Inga-Lill Sevefjord  
 

medicinsk fotterapeut  
 
kommer till Vinöns skola  
 
torsdag 15 januari.  
 
Tidsbeställning:  
 
tel 019-13 66 04 eller 070-557 48 03 

 
 

_________________________________ 

 
 

God fortsättning på det nya året! 
 
 
 
Jag fortsätter att baka på 
beställning till fredagar, tillägg 
i sortimentet är semlor som 
finns att beställa f o m 
fredagen den 9 januari. 
 
 
  
Tel  44 81 60 eller 070 - 239 02 11 
 

Sten 
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FILMRECENSION av Elvira 8 år 
 

Lasse & Maja 
 

Lasse Majas detektivbyrå är en barndeckare. Den passar för barn 
mellan 4,5 & 10 år. Den här recensionen handlar om deras nyaste film. 
Den heter Lasse Majas detektivbyrå och kameleontens hämnd.  
 

Lasse och Maja är två barn som bor i den lilla staden Valleby. Där det 
händer konstiga saker ibland. Ett tips se filmen med nåt barn. Det här 
är mitt betyg : 

 

betyget är 5 av 5. För att den är bra, spännande och när den slutar vill 
man att den ska fortsätta. 
 
 
ELVIRA 8 år      
 
 
 
 
 

 
 

 
TTjjeejjttrrääffffaarrnnaa  ssttaarrttaarr  iiggeenn  oonnssddaaggeenn  1144  jjaannuuaarrii  kkll  1199..0000..  
 
Då planerar vi vårens träffar. Kom gärna med förslag på aktiviteter. 

 
 

Alla hälsas hjärtligt välkomna! 
 

Tjejgruppen 
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HJÄRTVÄNLIG LAXPASTA MED 
SAFFRAN OCH TOMAT 
4 port 
400 g benfri laxfilé 
½ gul paprika i bitar 
1 röd paprika i bitar 
½ liten squash i bitar 
½ liten aubergine i bitar 
1 nypa saffran 
1 burk tomatsås, vitlök eller örter 
1 dl vatten  
1 nypa chilipeppar 
salt 
1 msk olivolja 
1 rödlök i bitar 
300 g pastaskruvar 
Gör så här 
Skala och klyfta löken. Rensa och skär 
paprikan i stora bitar, aubergine och squash 
i lite mindre bitar. Fräs de tärnade 
grönsakerna lätt i olivolja och häll i en burk 
tomatsås med valfri smak, till exempel vitlök 
eller örter. Låt koka ca 5 minuter. Se till att 
det inte finns några ben kvar i laxfilén. Skär 
bort skinnet om det sitter kvar och tärna 
sedan laxfilén.  Tillsätt saffran, salt, peppar 
och laxtärningarna. Sjud ca 5-10 min tills 
laxen är genomkokt. Koka under tiden pastan 
enligt anvisningen på förpackningen. Vid 
servering lägger man upp pastan på ett 
varmt fat och häller den varma laxsåsen 
över. 
 
FLÄSKKOTLETT MED UGNSBAKAD 
AUBERGINE MED TOMAT OCH SVARTA 
LINSER 
4 port Ugn 200º 
4 fläskkotletter 
2 aubergine 
3 msk olivolja 
2 vitlöksklyftor 
3 tomater 
2 dl kokta linser 
salt, peppar, timjan 
1 dl riven 10% ost 
basilika 
Gör så här 
Smörj botten på en ugnsform med olivolja. 
Skär auberginen och tomaterna i 1 cm tjocka 
skivor. Finhacka vitlöken och blanda den med 
olja, timjan, lite salt och peppar. Lägg 
auberginerna i formen och pensla med 

vitlöksoljan. Lägg tomatskivorna ovanpå och 
strö över linserna. Smaksätt med lite salt 
och peppar. Strö över osten och gratinera 
cirka 30 minuter. Garnera med färsk 
basilika. Stek fläskkotletterna i lite olivolja. 
Krydda med salt och peppar. Servera med de 
ugnsbakade auberginerna. 
 
OSTGRATINERAT FALUKORVSTORN 
4 port Ugn 200° 
400 g falukorv  
1 zucchini  
1 dl riven ost  
4 korta grillspett  
fullkornsris eller matvete  
grönsaker  
Gör så här 
Skär korven i skivor. Skär även zucchinin i 
skivor, varva korv och zucchini i fyra torn 
och stick ner grillspetten. Strö över riven 
ost. Gratinera i ugnen i cirka 10 minuter. 
Tips. Gör en sallad eller olika grönsaker i 
stavar. 
 
MEDELHAVSJÄRPAR MED BÖNSALLAD 
4 port 
400 g köttfärs  
1 ägg  
1 tsk spiskummin  
1 tsk salt  
1 krm peppar  
75 g fetaost, 
finhackad  
10 gröna oliver, 
finhackade  
Gör så här 
Blanda färsen med ägg och kryddor. Dela 
den i 8 bitar. Blanda oliver och fetaost. 
Forma färsen till avlånga järpar, rulla nu 
järparna i oliv- och fetaostblandningen så 
att det täcker runt omkring. Stek järparna i 
olivolja. Servera med en bönsallad till. 
 
FÄRGGLAD BÖNSALLAD 
4 port 
½ pkt djupfrysta majskorn 
½ liten rödlök 
1 liten röd paprika 
4 tsk olivolja 
1 ¼ dl kokta röda bönor 
1 ¼ dl kokta svarta bönor 
 

6



Dressing 
4 tsk vinäger, gärna fruktvinäger 
1 tsk citronsaft 
drygt ½ krm cayennepeppar 
2 krm fruktsocker 
1 krm salt 
Gör så här 
Tina majsen. Skär löken och paprikorna i 
bitar. Skölj bönorna och blanda allt i en skål. 
Gör dressingen och häll den över. 
 
GI-KYCKLING MED BLOMKÅL OCH 
MANDEL 
4 port Ugn 175º 
4 kycklingfiléer 
1 blomkålshuvud 
1 pkt sötmandel 
olivolja 
salt, peppar 
½ citron, rivet skal 
färsk rosmarin och persilja  
Gör så här 
Bryn kycklingen ca 5 minuter i en panna så 
den får lite färg. Salta och peppra. Plocka 
(dela) blomkålen och lägg i en ugnsfast form. 
Tänk på att dela smått, så blomkålen hinner 
bli genomstekt i ugnen. Skålla mandeln och 
lägg dem över blomkålen. Toppa med rivet 
citronskal, rosmarin och persilja. Lägg 
kycklingen ovanpå och ringla över olja, salta 
och peppra. Stek i ugnen i ca 30 minuter. 
Garnera med färska örter och servera. 
 
GULASCHSOPPA 
4 port 
1 gul lök 
4 potatisar 
1 paprika  
1 msk olja 
500g nötfärs 
6 dl vatten  
1 köttbuljongtärning  
600 g krossade tomater  
2 tsk kummin  
salt, peppar 
Gör så här 
Skala lök och potatis. Skölj paprikan och 
rensa den invändigt. Hacka löken, skär 
potatisen och paprikan i små tärningar. 1 cm 
stora kuber är lagom. Fräs allt du hackat i 
en stekpanna. Använd gärna olivolja så blir 
det nyttigare. Häll det du fräst i en stor 

kastrull och börja steka nötfärsen. Salta 
och peppra färsen efter eget tycke och när 
färsen är klar blandar du den med de frästa 
grönsakerna i kastrullen. Tillsätt vattnet, 
köttbuljongtärning, krossade tomater och 
kummin. Låt koka i 10 minuter. Smaka av och 
tillsätt mer salt och peppar om nödvändigt. 
Garnera gärna gulaschsoppan med färsk 
persilja och servera med färskt matbröd. 
 
FRUKOSTFÖRSLAG 
 
LÄTTYOGHURT MED MÜSLI, BÄR OCH 
SMÖRGÅS 
 
2½ dl lättyoghurt 
3 msk osötad müsli 
1 dl bär, t ex hallon och blåbär 
1 skiva osötat fullkornsbröd 
1 tsk lättmargarin 
1 skiva ost, 17% 
2 tomater i skivor 
1 kiwi 
 
Servera yoghurt och müsli med smörgås och 
en kiwi till efterrätt. 
 
SNABB FILFRUKOST 
2 dl lättfil 
3 msk osötad müsli 
½ banan 
1 kiwi 
1 skiva rågbröd 
1 tsk mager leverpastej 
½ liten paprika, skuren i ringar 
 
Tips!  
Denna frukost går att variera med 
lättyoghurt istället för fil, en annan 
brödsort eller mager kycklingleverpastej. 
Om man inte gillar kiwi kan man ta en halv 
apelsin istället. Bananen i filen kan bytas ut 
mot hallon, blåbär eller jordgubbar.  

 
Sedan länge har jag fått önskemål om olika GI-
recept. Alla kanske inte vet så mycket om GI-mat 
och GI-metoden så under våren kommer jag med 
lite information om metoden samt olika recept. 
Denna gång blir det olika huvudrätter samt förslag 
på två frukostar. När ni läser recepten märker ni att 
maten inte är särskilt konstig. Om du verkligen vill 
gå ner i vikt glöm då inte att öka motionen. Snabba 
promenader räcker – bara de blir av! 

God fortsättning och smaklig måltid! 
 

Christina J 7



Kulturmordet är över – länge leve permanentboendet 
 
Efter att ha flyttat mellan norra och södra byn på Vinön i ca 10 års tid så har vi då äntligen 
skaffat oss ett ställe där vi kan bo permanent. Men vägen hit har varit lite slingrig. Först ska 
man bestämma sig för om man ska renovera eller riva och bygga nytt. Bevara ett kulturarv i 
form av ett hus, som förmodligen hade stått på samma ställe sen innan sjösänkningen, eller 
riva och bygga ett nytt hus som blir som vi vill ha det. Vi valde kulturmordet.  
Vi ville ha ett hus i ett plan, inga trappor att gå med barn i, eller undvika att barn ramlar 
utför i. Kök och vardagsrum skulle vara i anslutning till varandra, mycket umgänge är 
omkring mat, så de ska vara nära varandra.  
Att riva och bygga hus är lika mycket en mental process som en praktisk, sen är det också en 
process med papper som handlar om bygglov, strandskyddsrätt, rivningsplan, 
avloppsritningar.  
    
Innan man river ett hus kan det vara klokt att plocka ut allt som finns i det. Om huset har 
fungerat lite som ett lager för möbler och saker efter gamla släktingar så vet man att det 
finns mycket saker väldigt mycket saker, bra att ha saker, gamla lortiga saker, klenoder utan 
användning och massor av skräp. Vi bar ut fjorton köksstolar, det är nog fem för många.  
 
Martin rev huset med spett, kofot och hjälp från vänner. Till att börja med såg det ut som 
om stommen var bra och frisk i träet, men på sina ställen var det väldigt ruttet särskilt runt 
fönstren. Så det var ett klokt val att 
riva. Jag hade personligen lite svårt 
att se stockarna som hade varit 
stommen för ett hem för 
generationer av min släkt ramla ner 
en efter en. Men de som hade bott 
här under generationer hade nog 
också klagat över mössen som 
sprang in och ut och om kalla golv 
och en trapphall som var oisolerad.  
 
När allt var borta kom gubbarna för 
att gjuta grunden, sen ramlade 
äppelträdet, som vi hade planerat 
huset efter. Sen kom sommaren med 
allt som hör till.  
 
Den elfte september kom lastbilen 
med huset, den dagen spöregnade 
det, men sen regnade det inte förrän 
taket var lagt. Det känns som ett 
tecken från ovan. 
 
Det är många val som ska göras när man bygger hus. Vilken färg ska det vara på utsidan, på 
insidan, hur ska listerna se ut, hur ska dörrarna se ut, vilken typ av handfat och blandare ska 
det vara. Var ska eluttag och antennuttag sitta? Alla dessa beslut kändes inte helt 
genomtänkta, vi valde både lister, köksluckor och färg inomhus med Karl-Erik på språng, en 
springer efter Karl-Erik och den andra väljer och så byter vi av varandra, det blev 
förvånansvärt bra.  
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Innan vi började med husbyggarplanerna har min erfarenhet av hantverkare varit ringa. En 
kompis till mig har försökt fått tag på hantverkare som ska komma och bygga om hemma 
hos dem i ett halvår utan att få kontakt så det kan ju vara lite tungrott ibland.  
 
Vi har haft tur eller också så är det så att det finns bra hantverkare här runt omkring.  

Julia hjälpte oss att måla 
fasaden när den inte var 
uppspikad än, Julia var en 
klippa, när vi lade oss med 
förkylning en efter en så 
fortsatte hon måla.  Våra 
byggubbar Jocke, Zacke och 
Lindroth är nya bekantskaper 
som fixade allt utan ett knorr 
om någonting. Linderoth har 
gett oss ett nytt bevingat ord 
angående skvaller ”Det är 
inte för att jag själv är 
nyfiken utan det är om någon
annan frågar

 
 mig”  

Lite bullar och Naemis goda 
äppelkaka gör de flesta 

jobbare på gott humör och tillsammans lyckades vi få tidsplanen att hålla, tre månader efter 
att huset kom så var det i stort sett klart för att flytta in efter en ”liten” städning. Under 
några dagar tillbringade jag mer tid med Anders Ekblads grovdammsugare än med familjen. 
Tack för lånet!   
 
Under hela hösten har jag haft en molande känsla av att det alltid finns någonting mer att 
måla, slipa, spackla eller bära. Jocke har varje vecka sagt att just det här vore det bra om det 
blev färdigt för om några dagar kommer den personen eller den grejen, så då måste just det 
arbetet vara klart.  
Nu har vi ingen press på oss 
nu är det så gott som färdigt, 
vi kan måla våra 
fönsterkarmar på insidan när 
vi vill eller aldrig. Vi flyttade 
in fredagen den 19:e december 
med god hjälp av Anita, 
Veronika och Sunes kärra.  
Tack till alla som har hjälpt 
till i alla skeden av rivningen 
och byggnationen, med stort 
och smått.   
 
Nu sitter vi här vi här med 
golvvärme, diskmaskin, 
köksfläkt och lån på banken. Vi 
har firat den första julen i nya huset, det var lite stressigt att få till allting innan jul men det 
blir jul utan att man har gardiner i sovrummet jag lovar. 
 
Ett gott nytt år tillönskas alla från husbyggarna i Olsson-Hellén, södra byn 
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Norra och Södra Vinöns dikningsföretag  
av år 1963 

 
Den 11 december höll företaget ett uppstartsmöte där  
alla var helt överens om att underhåll av företagets 
anläggningar är nödvändigt. Redan under mötet 
beslutades det att röjning ska påbörjas och en styrelse 
utsågs för företaget. 
 
Röjning har inletts i de södra delarna av anläggningen  
och rensning av diken kommer att ske inom den närmsta 

tiden. Beroende på resultat av pågående rensning kommer ytterligare beslut att 
tas hur den fortsatta rensningen skall fortsätta. 

 

 
För dikningsföretaget 
Ulf Johnsson 
 
 
 
Dikningsföretag 
 

Ett dikningsföretag är en sammanslutning av fastigheter (en så kallad 
samfällighetsförening) som ansvarar för underhållet av en viss dikes- eller 
åsträcka. Dikningsföretagen upprättades vanligtvis genom att en lantbruks-
ingenjör utförde en dikesförrättning, i samband med att ett vattendrag skulle 
regleras för att förbättra odlingsmöjligheterna. Av förrättningshandlingarna 
framgår hur stor andel av regleringsarbetena och de framtida underhålls-
kostnaderna varje fastighetsägare skall betala. Denna andel baserar sig på hur 
stor nytta (eller båtnad) de olika fastigheterna bedöms ha av den utförda 
avvattningen.  
 
I dikningsföretagets handlingar slås också fast vilken sträckning och utformning 
vattendraget skall ha, efter att dikningen genomförts. För öppna diken finns 
profilritningar som anger hur bottenlutningen och dikesprofilen (släntlutning och 
bottenbredd) skall se ut på olika sträckor. För kulverterade sträckor framgår bl a 
rördimensioner, nivåer på kulvertens vattengång, och brunnarnas placering.  
Dikningsföretagets styrelse ansvarar för att dikesrensning och annat underhåll 
utförs vid behov. Dikningsföretaget har rätt att rensa diket till de fastställda 
nivåerna, men har inte rätt att bredda eller fördjupa diket för att ytterligare öka 
vattenavledningen. Om ingen omprövning gjorts, gäller de ursprungliga 
förrättningshandlingarna, oavsett hur gamla de är. Akter över alla diknings-
företag som utförts efter 1920 förvaras hos länsstyrelsen, medan akter över äldre 
dikningsföretag finns hos lantmäteriet.  

10



VViinntteerr  mmeedd  iisskkuunnsskkaapp  

a dem.  

 
Lika självklart som det är med bilbälte 
i bilen och flytväst i båten ska det 
vara det med ISDUBBAR på isen. Det 
är en billig livförsäkring om man bär 
dem på rätt sätt och har övat på att 
använd
 
 
Dagar med iskunskap 
 

Temavandringarna 2009 startar med vintertema där just iskunskap ingår. Vi hoppas få 
till en plan på isen på lämpligt ställe. Att kunna förflytta sig över ön med spark är också 
jättebra. Vi hoppas alltså även på en sparkfil utmed stora vägen på samma sätt som vi 
har haft tidigare år. Det räcker ju med sand på ena halvan av vägen. 
 
Kursavslutning och kursupptakt 
Förutom barngrupper kommer en del andra vuxengrupper och besöker ön under vinter-
månaderna. Det är roligt att kunna visa upp en vinterö också. Känner ni till någon grupp 
som vill komma ut en vinterdag kan de kontakta Eva, Rosie eller Veronika. Vi ordnar 
vinteraktiviteter och självklart finns det matmöjligheter också. Kursen i Utomhuspeda-
gogik från 2008 har en vinterhelg kvar och därefter avslutning samtidigt som en ny 
kursomgång 2009 startar i månadsskiftet januari/februari. 
 
Välkomna på projektmöten! 
Projektmötena kommer igång efter jul- och nyårsuppehåll. Vi kommer nu att växla lite 
mellan tisdagar och torsdagar, så hör med Eva eller Rosie vilken dag som gäller.  
Vi vill gärna ha med flera på dessa möten. Även om du inte är direkt inblandad i våra 
aktiviteter kan dina tankar och idéer vara värdefulla i vårt utvecklingsarbete. 
 
                 Eva Widlund 
 

                                   temavandringar@vinon.se 
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GI-metoden - Tappa vikt utan att äta mindre – del 1 
 

 
Trött på att testa olika bantningsmetoder som inte fungerar? GI-metoden är ingen 
bantningsmetod - se den istället som ett sätt för att lära dig äta rätt. 
 
Bantningstips säljer 
Ni har säkert tidigare läst många artiklar, broschyrer och böcker som kryllar av 
bantningsmetoder. Bantningstips är uppenbarligen ett bra sätt att sälja veckotidningar 
men om de verkligen fungerade, skulle det då behövas så många? 
 
GI-metoden - ingen bantningsmetod 
GI-metoden är egentligen inte någon bantningsmetod du kan 
istället se den som ett verktyg för att lära dig att äta rätt. Med 
GI-metoden kommer du att bli lika mätt som tidigare. Den 
stora skillnaden är att du automatiskt kommer att äta mindre 
energi och att den biokemiska miljön i kroppen kommer att 
förändras vilket ger en ökad fettförbränning. Det är inte svårt 
att gå ner i vikt utan GI-metoden, det är bara att äta mindre 
och röra mer på sig. Tyvärr går det inte att hålla igen på 
maten i evigheter och när du återgår till din vanliga kost 
kommer vikten oundvikligen tillbaka. 
 
Gå ner - utan att äta mindre 
Dessutom förlorar man en hel del muskelmassa när man går ner i vikt på traditionellt 
sätt, vilket försämrar både förbränningen och styrkan. Anledningen till att man tappar 
relativt mycket vikt den första veckan på en traditionell lågkaloridiet är att man förlorar 
stora mängder glykogen. Denna energidepå innehåller mycket vatten, vilket ger en stor 
viktförlust på kort tid. Dessa kilon lägger du dock på dig igen så fort du börjar äta 
normalt, eftersom det inte handlar om förlust av kroppsfettet. Med GI-metoden kommer 
du inse att det är lätt att gå ner i vikt, utan att äta mindre! 

 
Fördelarna tar aldrig slut 
Med GI-metoden blir förlusten av muskelmassa minimal, 
vilket gör att du behåller förbränningen och styrkan trots att 
kroppsfettet minskar. Viktförlusten kommer till största delen 
att bestå av en fettminskning, även om det är svårt att helt 
undvika en muskelförlust. GI-metoden tillåter dig också att 
äta tills du blir nöjd eftersom de lågglykemiska 
kolhydraterna är mättande. Det bästa med GI-metoden är 
att du kan använda den året runt, livet ut och att fördelarna 
aldrig tar slut! 
 
Konstant god form 
En traditionell diet, som ger väldigt lite energi, kan du bara 
hålla ett par månader eftersom kroppen kan ta skada om 

du fortsätter längre. De enda som kan hålla en lågkaloridiet under längre perioder 
kraftigt överviktiga personer, men det bör då alltid ske under läkarkontroll. Risken är 
dessutom stor att man går upp i vikt igen efter en traditionell diet. Med GI-metoden kan 
du istället konstant hålla en god form om du samtidigt begränsar fettintaget och får i dig 
tillräckligt med protein. 

är 

 
Fortsättning i nästa nummer. 
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JJUULLMMAARRKKNNAADDEENN  PPÅÅ  
VVIINNÖÖNN  22000088  

 
Söndag trejde advent slogs portarna 
till Missionshuset och Vinöns skola 
upp för årets julmarknad. Det var 
tionde gången julmarknaden gick av 
stapeln och var lika välbesökt som 
tidigare år. Denna gång provade vi 
på att ha all försäljningen i 
missionshuset och kaffe och glögg i 
skolan.  
 

Det var full rulle på handlandet 
och efteråt kunde man koppla av 
med lite glögg och fika i skolan.  
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vecka 1 
 

 
1 torsdag  Nyårsdagen

 2 fredag  Sophämtning

 3 lördag  Skrivarstuga med studiecirkeln – alt 4 jan 

 4 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 2 5 måndag  

 6 tisdag 18.30 Brandövning                                                       Trettondedag jul   Beställ mat!  

 7 onsdag   

 8 torsdag   

 9 fredag  Beställ bröd!

 10 lördag  
  

 11 söndag 16 -17 Biblioteket öppet                                                                                     Fullmåne  

vecka 3 12 måndag   

 13 tisdag 18.30 Projektmöte - alt torsd                                  Tjugondedag jul    Beställ mat! 

 14 onsdag  
19.00 

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan – TIDSBESTÄLLNING 
Tjejträff  

 15 torsdag  Fotvård – Inga-Lill Sevefjord i skolan – TIDSBESTÄLLNING                       Beställ bröd!

 16 fredag  Sophämtning

 17 lördag   

 18 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 4 19 måndag  Sophämtning

 20 tisdag 18.30 Projektmöte                                                                           Beställ mat! 

 21 onsdag 19.00 Tjejträff  

 22 torsdag  Beställ bröd!

 23 fredag  

 24 lördag  

 25 söndag 10.30 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt  Kaffe 
Biblioteket öppet                                                   Lämna in bidrag till nästa Ö-blad! 

vecka 5 26 måndag  

 27 tisdag 18.30 Projektmöte                                                                           Beställ mat! 
 

 28 onsdag 19.00 Tjejträff                                                                            H M Konungens namnsdag    

 29 torsdag  Beställ bröd!

 30 fredag  Kurs i Utomhuspedagogik 2009 startar                                                        Sophämtning 

 31 lördag  Kurshelg för 2008-års utomhuspedagoger lörd-månd 
Februari 

 1 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 6 2 måndag  

 3 tisdag 18.30                                                                                               Beställ mat!  

 4 onsdag 19.00 Tjejträff  
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