Några ord från redaktionen ...
Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.
Viktor Rydberg hade inte fel när han skrev denna
dikt. Just så känns det nu. Kölden har verkligen tagit
ett rejält grepp om vår tillvaro. Var det det här vi
fruktade när vi såg alla rönnbären i höstas.
Bondepraktikan kanske trots allt är något man ska
tro på. Att vi har en riktig vinter märks också på att
skotrarna har kommit fram igen. Det är inte varje år
minsann som det går att åka skoter. Vinterfisket är
igång och man kan få njuta av en gösmiddag igen.
Även om det har varit kallt har vi haft otroligt vackert
vinterväder den sista tiden. Björken på åkern
nedanför familjen Mohlins hus är verkligen praktfull i sin vinterskrud.

Redaktionen efterlyser nya medarbetare. Det är ju inte varje månadsskifte som
nuvarande redaktion har möjlighet att göra Ö‐bladet och då kommer det inte att finnas
någon tidning i din brevlåda. Med dagens teknik kan man ju faktiskt befinna sig var som helst
för att kunna hjälpa till. Problemet är i så fall med tryckningen men det ordnar sig alltid.
Duktiga fotografer i detta nummer av Ö‐bladet är Emelia Andersson, Ulf Johnsson och
Eva Widlund.

Gott Nytt År – 2010 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. 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

Elisabeth Behr

Studiecirkeln ”Vinön förr”
fortsätter sin verksamhet

zon och
massageterapeut,

lördag 23 januari
klockan 14.30
i Vinöns skola.

kommer till Vinön

onsdag 27 januari

Alla hälsas hjärtligt
välkomna!

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.

påminner om att kaffetårtor och
smörgåstårtor

Bokning och förfrågningar:
tel 019 - 44 80 57

kan beställas som tidigare

Yvonne Karlsson 073 - 928 04 05

Tel 070 - 239 02 11

Veronika Persson 070 - 743 82 45

Sten
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EFTERFORSKNING
Färjehistoria
Under de år (snart 17) som jag arbetat och bott på Vinön har färjan alltid varit ett
regelbundet inslag i samtalen mellan Vinöbor, andra trafikanter och insändare i
tidningar. Det som jag har saknat i dessa inslag är ibland bristen på kunnande av
vad som är dokumenterat (mycket är bara prat). Därför vill jag försöka sammanställa
vad som skrivits, utretts eller på annat sätt dokumenterats rörande Vinöfärjan och
dess trafik sedan leden skapades under 1930-talet. Vid sökningar i diarier och
register på olika ställen upplever jag att det saknas material som borde finnas
rörande Vinöleden.
Har Du kännedom om eller innehar dokument, bilder eller skrivelser rörande
Vinöfärjan och dess historia vill jag låna och kopiera dessa.
Tack på förhand
Ulf Johnsson
Ulf.Johnsson@allt1.se 019 44 80 11 / 0706 747 654

Om något händer
ICE - In Case of Emergency
ICE - är en standard för att ange kontaktpersoner.
Ett snabbt sätt för räddnings- och sjukvårdspersonal
att i händelse av olyckshändelse eller akut sjukdom
komma i kontakt med anhöriga är att söka i den
nödställdes telefonbok.
I takt med att telefonböckerna ökar i omfång, blir det
allt svårare för räddningspersonalen att snabbt finna
rätt nummer.
För att underlätta sökningen kan man lägga in
nummer till närmast anhörig i mobiltelefonen under
rubriken ICE (In Case of Emergency).
Detta är på väg att bli standard genom att det snabbt
sprider sig över världen. Använd utlandsprefix (+46) så
att det även fungerar när du är utomlands.
Kom också ihåg att informera den eller de personer som du lagt in som ICE-kontakt.
Ulf

4

Vi söker en dagmatte/husse till vår collie Wilson
de dagar då jag (Emelia) måste vara på universitetet.

Wille är 2 år, snäll och otroligt sällskapssjuk.
Han tycker att det värsta som finns är att behöva
vara ensam så därför söker vi efter någon som är
hemma och kan ha honom hos sig på dagtid.
Motion och promenader är inte det viktiga!
Det kan jag sköta om när jag är hemma, det
viktiga är att han får lite kärlek och uppmärksamhet och att han slipper vara ensam.
Han går bra ihop med andra hundar, tycker det är
jätteskoj, så hundsällskap är ett plus men inget
måste! Han är i dagsläget inte kastrerad men
skall bli i början av året, han kan således även gå
ihop med tikar.

Tider, betalning...
Mina tider varierar så det kommer inte vara några fasta tider, ibland blir det en
hel vecka och ibland bara ett par dagar. Du/ni kommer få en kopia av mitt
schema så att ni kan planera efter det. Terminen startar den 11/1 2010.
Gällande betalning så kan vi ta en diskussion om vad som passar er och oss.
Normal taxa för en hunddagisplats är 2000:-/månad (heltid). Jag kommer att
hämta och lämna honom hos er så ni behöver inte tänka på någon transport.

Är du intresserad? Hör av dig till mig, Emelia 073-849 88 48

Välkommen Vinöns nya lilla medborgare
som föddes den 22 december på morgonen och
redan samma kväll var familjen hemma på ön.
Och GRATTIS säger vi till familjen Hellén!
RoseMarie och Martin har fått sin andre son och
Karl-Erik har blivit storebror.
Gossen ska heta Olle-Gustav
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SSRS Hjälmaren
bjöd på luciatåg och lussefika
Till alla ni heltids- eller deltidsboende på Vinön
som missade när SSRS bjöd på sig själva i ett
Lucia-tåg med sång, spel och Lussefika. Här
kommer en sammanfattning av detta möte.
Efter ett trevligt lusseuppträdande med budskapet att man inte behöver vara ”expert” för
att ändå våga ställa upp hölls ett lite mera allvarligt möte. Det handlar mycket om vilja och
lite om att våga. I det här fallet var det ingen skönsång kanske men man bjöd ändå till och
efter lite övning framförde man ett program med flera sånger, ackompanjerade av pianospel i några fall. Efteråt fällde någon ur SSRS kommentaren att vi kanske är bättre på att
jobba med sjöräddning men när vi började kunde vi inte det heller. Med utbildning och
övning kan man dock lära sig, både det ena och det andra.
Ö-säkerhet
Ja mötet handlade om något som är angeläget för oss alla som vistas på ön. Det handlade om säkerheten, inte bara till sjöss, utan framför allt säkerheten här på ön. Hur kan du
och jag hjälpa till för att vi ska känna oss trygga? Vad händer när någon blir sjuk? När det
händer en olycka?
•
•
•

För vem är (sj)ö-räddningen till?
Varför kan eller vill man inte vara med?
Vad kan du göra för att hjälpa till?

Dessa frågor och mycket mer pratade vi om. Och vi kom fram till att fler måste vara med
och ta ansvar för säkerheten på ön. I fem år har ett entusiastiskt gäng lagt ner oerhört
många timmar av sin fritid på att fixa med båtarna, jaga pengar, visa och berätta om
SSRS och alltid, ALLTID vara beredda att rycka ut vid larm.
Fler besättningsmän och stödförening
Under tiden maj – sept handlar det om sjö-räddning men från oktober till april är det just
inga fritidsbåtar i sjön utan då är det ö-räddning som gäller. Ska stationen finnas kvar
måste fler engagera sig!
Det behövs fler besättningsmän
så man kan dela upp passen
mer. Åtminstone behövs det fler
personer höst och vår. Men det
behövs också folk som kan göra
allt det där runt omkring. På
andra stationer finns det en stödförening som fixar lotterier och
annat för att få in pengar till sin
station och sina båtar. Det finns
så mycket att göra så alla kan
bidra med något.
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Säkerhetsdag
Nu när isen ligger och båtarna är på land har stationen ingen beredskap. Men det finns
ändå en del som behöver göras och på mötet önskade man någon slags lista på vad som
behöver göras. En dag med säkerhetsutbildning på olika sätt var också ett önskemål från
mötet och förhoppningsvis kommer vi tillsammans att kunna arrangera någon/några
sådana säkerhetsdagar under 2010. Frågan är NÄR den/de ska ligga för att vi som bor
här på hel- eller deltid ska kunna delta.
Ö-bladet kommer att informera vidare i kommande nummer men håll också utkik på
anslagstavlan!
Eva Widlund

Telefonnummer SSRS Hjälmaren Jourtelefon: 070 587 80 78 Skeppstelefon: 070 581 80 63
Stationens uppsyningsman Roger Blixt: 070 320 72 48

VI VILL STÖDJA
SJÖ-RÄDDNINGEN
På SSRS lussefest 12 december bestämdes att tjejgruppen skulle försöka
starta en stödförening till RS Hjälmaren. Hur vet vi inte i dagsläget. Därför
behöver vi många nya deltagare som kan bidra med idéer och arbete.
Vi hoppas att ni – män som kvinnor, unga som gamla - reserverar

onsdagen 27 januari klockan 19.00
och kommer till Vinöns skola för att diskutera hur vi alla kan hjälpa till.
Vi räknar med att ca en gång per månad enbart hålla på med aktiviteter
kring detta.
RS Hjälmaren är inte bara en sjöräddning utan i högsta grad även en
Ö-räddning.

Hjälp oss att hjälpa!
PS! Övrigt program för tjejgruppen är ännu inte bestämt. Vi träffas första
gången onsdag 13 januari för lite julgransplundring och planering av vårens
aktiviteter.
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Gör så här
Smula jästen i en degbunke. Värm vattnet
till fingertemperatur, häll det i bunken och
rör tills jästen har löst sig. Tillsätt salt och
mjöl. Arbeta degen smidig och låt den jäsa
under bakduk i ungefär en halvtimme. Ta
sedan upp den på bakbordet, dela den i fyra
delar och rulla ut dem till längder nästan lika
långa som plåtens långsida. Rulla dem i grovt
rågmjöl och lägg dem två och två på plåtar
med bakplåtspapper.
Täck
dem med
bakdukar och låt dem jäsa i 50–60 minuter.
Grädda dem sedan i 250 graders ugnsvärme i
10–12 minuter.

VALNÖTS- & APRIKOSBRÖD
2 limpor
Ugn: 250° + 200°
7 ½ dl vetemjöl
4 dl rågsikt
1 msk salt
½ pkt jäst
4 ½ dl vatten
½ msk ljus sirap
¾ dl grovhackade valnötter
¾ dl solrosfrön
½ dl grovhackade torkade aprikoser
Garnering
solrosfrön
torkade aprikoser
Gör så här
Häll vetemjölet, rågsikt och salt i en bunke.
Rör ut jästen i kallt vatten och häll över
mjölet. Tillsätt sirapen. Arbeta ihop degen
med elvisp. Arbeta degen 6-8 min. Blanda
ihop valnötter, solrosfrö och aprikoser och
lägg ner i degen. Blanda med elvispen ca 20
sek. Stjälp upp degen på bakbord. Låt vila ca
20 min under bakduk. Dela degen i två bitar.
Knåda försiktigt degbitarna släta. Platta ut
lite och forma till två limpor. Lägg över
limporna på plåt med bakpapper. Pensla med
vatten och garnera med solrosfrön. Strö ev.
på grovt rågmjöl. Låt jäsa till dubbel storlek,
ca 50 min. Gör några 1 cm djupa, diagonala
snitt med vass kniv. Sätt in bröden i 250°
varm ugn, på nedersta falsen. Spraya in
vatten i ugnen – det göt bröden knapriga.
Sänk värmen direkt till 200° och grädda
bröden i 25-30 min.

MEDELHAVSBRÖD
1 stort eller 2 små bröd

Ugn 225°

50 g jäst
2 msk olivolja
2-3 tsk salt
1 msk torkad oregano
1 dl hackade marinerade tomater eller
hackade svarta oliver
4 dl rågsikt
4 dl durumvete
ca 6 dl vetemjöl
havssalt
Gör så här
Smula jästen och rör ut den med
degvätskan. Tillsätt ingredienserna efter
hand och arbeta sist in så mycket vetemjöl
som behövs för att degen ska bli smidig och
inte kladda. Arbeta degen rejält i bunken
och jäs den 30-45 min. Knåda degen kraftigt
5-10 min på mjölat bakbord. Forma till ett
stort eller två mindre bröd och lägg dem på
plåt med bakpapper. Strö lite mjöl på
ovansidan och skär några skåror med vass
kniv. Strö lite havssalt i skårorna. Jäs
bröden 20-30 min. Grädda i nedre halvan av
ugnen, 225°, ca 30 min. Låt dem svalna på
galler.

RÅGBAGUETTER
4 långa baguetter
Jäsning: 30 + 50 – 60 minuter
Ugn: 250°, 10–12 minuter
50 g jäst
5 dl vatten
2 tsk salt
4 dl fint rågmjöl
10 dl vetemjöl
grovt rågmjöl till utbakningen

Så var det dags att inleda året med lite nya
recept. Vinöbagarn har ju slutat förse öborna
med gott bröd så nu får alla börja baka sitt
eget bröd för att få ”hembakat”. Här kommer
några idéer på olika slags bröd som du enkelt
kan baka själv.
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Lycka till med bakningen!
Christina

grahamsmjöl och det mesta av vetemjölet.
Bearbeta degen 7-8 min. Låt jäsa under
bakduk ca 30 min. Häll upp degen på
bakbordet och arbeta den smidig. Dela i 24
bitar och rulla till bollar. Platta ut dem med
handen till ca 1½ cm tjocklek. Lägg på plåt
med bakpapper. Jäs under bakduk ca 30 min.
Grädda brödet mitt i ugnen 6-8 min. Låt
svalna under bakduk.

FRANSKT LANTBRÖD
2 bröd
Ugn 225°
Fördeg dag 1
25 g jäst
2 dl vatten, 37°
2 dl rågsikt
Deg dag 2
3 dl vatten, 37°
1 msk olja
2 tsk salt
4 dl rågsikt
ca 7 dl vetemjöl

NÖTBRÖD
2 st
Ugn 250º, 225º
50 g jäst
5 dl vatten (37º)
2 tsk honung, socker eller sirap
2 msk olja, gärna valnötsolja eller
2 msk flytande margarin
2 tsk salt, gärna flingsalt
3 dl grovt rågmjöl
ca 10 dl vetemjöl special
100 g grovhackade nötter, t ex valnötter
eller hasselnötter

Gör så här
Dag 1
Häll det varma vattnet i en bunke. Smula ner
jästen och rör om. Tillsätt rågsikten och
vispa till en jämn lös smet. Täck med
plastfolie och låt stå över natten.
Dag 2
Blanda
fördegen
med
resterande
ingredienser i matberedaren. Arbeta degen
kraftigt 5 min. Täck över och låt jäsa 30
min. Ta upp och arbeta degen på lätt mjölat
bakbord. Dela den i två delar och forma till
två avlånga eller runda limpor. Lägg bröden
på plåt med bakpapper och låt jäsa under
bakduk 45 min. Grädda bröden på nedersta
falsen i ugnen ca 25 min. Låt bröden svalna
på galler.

Gör så här
Rör ut jästen i det ljumma vattnet i en
bunke. Tillsätt honung, socker eller sirap,
fett, salt, nötter och nästan allt mjöl och
arbeta kraftigt ihop till en smidig deg.
Tillsätt eventuellt lite mera mjöl, degen ska
släppa från bunkens kant. Eller blanda allt i
en degblandare och knåda väl. Låt degen jäsa
övertäckt i bunke 30-40 minuter. Dela degen
i 2 delar och rulla ut till limpor. Lägg dem i
smorda avlånga bakformar (à ca 1,5 liter).
Jäs ca 30 minuter. Värm ugnen till 250º.
Strö lite mjöl på brödet och gör några snitt
med en vass kniv. Sänk temperaturen till
225º och grädda i nedre delen av ugnen 2530 minuter.

CHRISTINAS MOROTSBRÖD
24 st
Ugn 225º
1 pkt jäst
50 g margarin
5 dl mjölk
2 tsk salt
1 msk socker
2 fint rivna morötter
½ dl vetekli
3 dl grahamsmjöl
15-16 dl vetemjöl
Gör så här
Smält margarinet, häll i mjölken och värm till
37º. Smula ner jästen i en degbunke, häll
mjölkblandningen över. Rör tills jästen löst
sig. Skala och finriv morötterna och rör ner i
degspadet. Tillsätt salt, socker, vetekli,
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JULMARKNADEN 2009
lockade även denna gång till såväl trevlig samvaro

som en del inköp. Vinöbagarn var på plats med
limpor, lussekatter och annat gott bröd. Saft, sylt
och julgodis var t.ex. annat som kunde inhandlas.
Bortåt nittio personer hittade till skolan denna
tredje advent.

TACK Maggan och Ingegerd för nyårsfesten!
Tack för en mycket välordnad och trevlig nyårsfest! Ö-bladets fotograf gjorde som övriga
gäster kopplade av i trevligt sällskap och njöt av den goda maten. Ett enda mingelkort före
middagen blev det, men sen tog jag ”ledigt”. Vi åt och pratade, några dansade och så plötsligt
var klockan tolv och det var dags för fyrverkerier. - Gott Nytt År! Gott Nytt År! Oj vilka vackra
fyrverkeripjäser det var! Ett försök till nationalsången hördes. Några fler fyrverkerier syntes
över ön och vi skänkte en tanke till alla våra vänner som firade det nya året på olika ställen.
Mobiltelefonerna kom fram och sms:andet satte fart. Hälsningar skickades till barn, syskon och
vänner. 2010 gjorde sitt intåg en vacker snöfylld nyårsnatt och det knarrade så där mysigt
under skorna när vi traskade hemåt i månskenet.
Eva Widlund
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Handla24 får förtur på färjan
Ett par dagar före julafton ringde en tjänsteman
på Näringsdepartementet och berättade att
regeringen hade haft extra sammanträden och då
beslutat att Handla24 skulle få förtur!
Redan när de började köra ut mat i maj 2008
sökte jag förtur för dem, och räknade med att det självklart skulle gå igenom. Så
när beslutet kom från Borlänge, med ett avslag förstod jag knappt vad det stod.
Jag skickade in en överklagan, och den typen av beslut överklagas inte som
turlistan till Länsstyrelsen, utan direkt till regeringen. Efter drygt ett år har de
alltså fattat beslut! Förturen gäller på vardagar.
Tjänstemannen som ringde hälsade att Åsa Torstensson, minister med ansvar för
infrastruktur, kommunikation och regional utveckling, (Vår viktigaste minister helt
enkelt!) gärna vill komma och hälsa på i vår och höra mer om våra intressanta
matleveranser.

"Framtidens infrastruktur ska knyta samman människor och landsändar på ett
effektivt, energisnålt, miljövänligt och säkert sätt. Vi ska ha en pålitlig infrastruktur
som ger förutsättningar för företagande och jobb i hela landet."
Åsa Torstensson
Infrastrukturministern är nyfiken på Handla24- är du? Hjälp med beställning eller
att komma igång finns hos oss, och säkert fler av dem som beställer idag.
Åsa Ödman

DU som ännu inte har upptäckt vilken fin service det är att få varorna ända hem i din hall Gå in på
Handla 24:s hemsida! www.handla24.se/orebro Listorna med varorna förbättras hela tiden. Det har blivit
lättare att hitta de varor du vill ha. Speciellt har det blivit lättare att hitta alla ”vänliga varor” som de
glutenfria och laktosfria. Hör av dig till redaktionen så kan vi ordna med en visning av hur du beställer.
Sen är vi flera som kan hjälpa dig med dina beställningar när du själv vill handla. Du behöver inte
handla varje vecka men alla som handlar någon gång hjälper till att hålla igång denna fantastiska
service som vi på Vinön har fått och som många andra önskar att de hade.
Redaktionen

Vi är två mössor som saknar våra ägare
Vi vill gärna fortsätta att värma era huvuden. Vi har blivit kvarglömda på skolan
under december. Vet du att du saknar mig – hör av dig till Yvonne, tel 44 80 57
eller 073 - 928 04 05
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vecka 53

vecka 1

1

fredag

2

lördag

3

söndag

4

måndag

5

tisdag

6

onsdag

7

torsdag

8

fredag

9

lördag

10 söndag
vecka 2

Nyårsdagen

Skrivarstuga med studiecirkeln
16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning

18.30

Brandövning

Beställ mat!
Trettondedag jul

16 -17 Biblioteket öppet

11 måndag
Beställ mat!

12 tisdag
13 onsdag

19.00 Tjejträff - Julgransplundring, planering

Tjugondedag jul

14 torsdag
15 fredag
16 lördag
17 söndag
vecka 3

Sophämtning

16 -17 Biblioteket öppet

18 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

19 tisdag
20 onsdag

19.00 Tjejträff

21 torsdag
22 fredag

vecka 4

23 lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”

24 söndag

16 -17 Biblioteket öppet

25 måndag

Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!
Beställ mat!

26 tisdag
27 onsdag

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan – TIDSBESTÄLLNING
19.00 Tjejträff – se annons

28 torsdag

H M Konungens namnsdag

29 fredag
30 lördag

Februari
vecka 5

31

söndag

1

måndag

2

tisdag

3

onsdag

4

torsdag

Konfirmationsläger
10.00 Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt Kaffe - Konfirmanderna
16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning
Beställ mat!

19.00 Tjejträff

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

