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NNååggrraa  oorrdd    
ffrråånn  rreeddaakkttiioonneenn  ......  
 
 
I skrivandes stund har Vinön fortfarande ett strålande 
vinterväder. Snön ligger vit och gnistrande, solen strålar  
och termometern visar minus 8° på eftermiddagen.  
Helt fantastiskt! 
 
Ett nytt år har inletts och många har kanske gett 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, motionera mera eller gå ner i vikt.  
 
Tittar vi i månadens kalendarium ser vi att det åter är dags 
för bad/simturer till Vingåker. Ryck nu upp dig och följ med 
– det känns jätteskönt när man kommer hem och har gjort  
dagens pass! Tjejgrupper träffas åter den 12 januari. Kom gärna den dagen – gamla som unga – och 
påverka vårens program. Cirkeln ”Vinön förr” startar 22 januari. Har du inte varit med tidigare är du 
säkert välkommen ändå. 
 
Vad 2011 kommer att innebära för alla er läsare av vårt Ö‐blad vet vi inte så mycket om. Men det vore 
trevligt om ni kan bidra med något till årets tidningar på något sätt. Ni kommer säkert att vara med om 
olika saker under året som kan intressera flera. Fatta pennan eller tangentbordet och berätta!   
 
Redaktionen efterlyser nya medarbetare. Det är ju inte varje månadsskifte som nuvarande redaktionen 
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.  
 
Fotograf i detta nummer av Ö‐bladet är Eva Widlund. 
 

 önskar vi alla våra läsare 
 Redaktionen 

 
TTAACCKK  MMIIRRIIAAMM!! 
 
som under så många år delat ut 
posten till oss på Vinön - alltid lika 
glad och leende. Ha det så bra som 
”friherrinna”!  
 
                      önskar alla vinöbor 



Tjejträffarna startar igen  
 

Vi börjar onsdag 12 januari klockan 19.00 
  

med julgransplundring. Var och en tar med sig en liten ”godispåse” som vi 

sedan byter under kvällen. 

Dessutom kommer vi att planera vårens program.  

 

OBS! Onsdagar gäller som träffkväll i vår. 

 

 
 

 

NNyytttt  åårr  --  nnyyaa  fföörreessaattsseerr  
  

Nu börjar vi simma igen efter en lång tids uppehåll. Som 
vanligt träffas vi vid färjeläget 17.40 för samåkning. 

 

VVii  sseess  ttiissddaagg  1111  jjaannuuaarrii!!  

  
 

  

FFÄÄRRSSKKAA  VVIINNÖÖÄÄGGGG  
  
 

Peter och Carina 
 

  
 

 
Studiecirkeln ”Vinön förr”  
fortsätter sin verksamhet  

 
lördag 22 januari  

klockan 14.30  
i Vinöns skola 

 
Alla hälsas hjärtligt välkomna! 

 



PASTA MED RÄKOR, CHILI OCH 
BASILIKA  
4 port 
350 gram pasta 
1 gul paprika i tärningar 
1 röd paprika i tärningar 
½ liten squash i tärningar 
1 gul lök, finhackad 
1 vitlöksklyfta, finhackad 
1 chilifrukt, skivad utan kärnor 
2 msk matolja 
1 kruka basilika 
1 burk krossade 
tomater 
salt, peppar 
500 g räkor 
 
Gör så här
Skala räkorna, ställ dem kallt. Koka 
pastan enligt anvisningen på paketet. 
Fräs grönsakerna i matoljan i ca 2 
minuter utan att de får färg. Tillsätt 
tomaterna och låt det hela koka i 4-5 
minuter, smaka av med salt och 
peppar. Blanda i räkorna och pastan. 
 
KYCKLINGSPETT MED VITLÖKSCRÈME 
OCH BAKPOTATIS  
4 port Ugn 200° 
4 bakpotatisar 
400 g kycklingfilé 
4 msk sweet chilisås 
2 dl gräddfil 
1 msk dijonsenap 
1 msk flytande honung 
1 rödlök, finhackad 
1 vitlöksklyfta 
salt, vitpeppar 
 
Gör så här 
Pricka lite hål i skalet på bakpotatisen med 
en gaffel och baka den i mikrovågsugnen på 
full effekt i ca 15 - 20 minuter eller i vanlig 
ugn på 200 grader i ca 40 min. Vänd 
potatisarna några gånger under tiden. Skär 
under tiden kycklingfiléerna i bitar och 
marinera dem i sweet chilisåsen ca 10 
minuter. Trä dem sedan på spett och stek i 

en het panna i 3-4 minuter på varje sida tills 
att de är genomstekta. Smaksätt gräddfilen 
med honung och dijonsenap. Tillsätt hackad 
rödlök, finhackad vitlöksklyfta och smaksätt 
med salt och peppar.  Klicka såsen i de varma 
potatisarna. Arrangera kycklingspetten på 
tallriken. Servera gärna med en sallad till. 
 
EN SMAL JANSSON  
4 port Ugn 200° 
10 skalade potatisar 
1 burk ansjovis 
9 dl standardmjölk 
1 msk smör 
2 msk ströbröd 
1 gul lök 
salt, peppar 
2 msk maizena såsredning 
 
Gör så här 
Strimla potatisen. Koka potatisen i mjölken i 
ca 10 minuter tills den nästan är mjuk, 
krydda med peppar och eventuellt lite salt. 
Tillsätt maizena såsredning så att såsen blir 
lite tjock. Hur tjock såsen blir beror på hur 
stora potatisarna är och stärkelsemängd. Ta 
i lite mer maizena om det behövs. Skala och 
skär löken i skivor. Fräs den mjuk i lite smör. 
Smörj en ugnsform och lägg hälften av 
potatisblandningen i botten. Fyll på med lök, 
ansjovisfiléer och resten av potatisbland-
ningen. Strö över ströbrödet.  Grädda i 
nedre delen av ugnen 30-35 minuter. 
 
KÖTTFÄRSLIMPA MED PROVENCALSKA 
GRÖNSAKER  
4 port Ugn 200° 
400 g köttfärs 
1 påse löksoppa, pulver 
4 msk ströbröd 
1 msk potatismjöl 
2 dl vatten 
1 ägg 
½ liten squash 
1½ paprika 
2 rödlökar 
6 vitlöksklyftor 
salt, peppar 
1 msk olivolja 
12 potatisar 
örtkrydda 
 



Gör så här 
Blanda ströbröd, potatismjöl och vatten och 
låt svälla ca 10 minuter. Tillsätt färsen och 
den franska löksoppan. Rör i ägget. Blanda 
väl. Forma till en köttfärslimpa i en ugnsfast 
form och pensla med olivolja. Skär alla 
grönsaker i bitar, skala och dela 
vitlöksklyftorna i två delar. Lägg 
grönsaksbitarna runt köttfärslimpan. Salta 
och peppra grönsakerna. Gratinera ca 30 
minuter. Servera med potatis. 
 
CITRON OCH SALVIADOFTANDE 
LAXKOTLETTER  
4 port 
4 laxkotletter 
1 paket wokgrönsaker 
4 port tagliatelle 
Marinad 
1 dl grillolja 
1 msk citronsaft 
1 tsk torkad salvia 
 
Blanda samman marinaden. Pensla 
laxkotletterna innan stekning. Stek laxen 
gyllenbrun på båda sidorna. Salta och 
peppra. Dekorera varje kotlett med 
citronskivor vid servering. Servera med 
pasta och stekta wokgrönsaker. 
 
SOJA- OCH CHILIMARINERADE 
FLÄSKKOTLETTER MED APELSINSALLAD  
4 port 
4 fläskkotletter 
¾ dl matolja 
3 msk soja 
1 tsk sambal oelek 
1 dl socker 
½ gul lök 
2 apelsiner 
1 msk ingefära, färsk, riven 
1 tsk chilipeppar 
1½ dl hönsbuljong 
½ dl rödvinsvinäger 
1 msk maizena 
1 msk honung 
Garnering 
timjan 
 
 
 
 

Gör så här 
Rör ihop matolja, soja och sambal oelek. Lägg 
kotletterna i en plastpåse, häll i marinaden 
och förslut påsen. Marinera i minst 20 
minuter i kylskåp (gärna 1-2 timmar om det 
finns tid) före tillagning. Vänd påsen då och 
då. Lägg sockret i en kastrull och ställ på 
spisen. När sockret börjar smälta och bli 
brunt, häll i buljong, vinäger, lök, ingefära 
och chilipeppar. Låt såsen koka 7-8 minuter 
så att sockret löser sig. Riv det yttersta av 
skalet på den ena apelsinen och lägg det i 
såsen. Skala apelsinerna, klyfta och tag ur 
kärnorna. Skär köttet i bitar och lägg i 
såsen. Red av med maizena utrört i lite 
vatten. Smaka av med honung och lite salt. 
Stek eller grilla kotletterna 4-5 minuter på 
varje sida. Servera gärna med apelsinsallad 
och ris eller råstekt potatis. 
 
HALSTRAD GÖS MED RÖDBETOR, 
KAPRIS OCH SKIRAT SMÖR  
4 port 
600 g gösfilé, portionsbitar 
2 msk dill, finhackad 
½ dl kapris 
1 dl rödbetor, tärnade 
1 rödlök, finhackad 
50 g smör 
salt, peppar 
 
Gör så här 
Skär gösfiléerna i portionsbitar om filéerna 
är stora. Smält smör i en kastrull och lägg 
ner rödlök, kapris och rödbetor. Fräs i några 
minuter och krydda med salt och peppar. 
Stek eller grilla gösen hastigt i en grillpanna 
eller i en stekpanna. Låt gärna skinnet sitta 
kvar. Blanda ner lite dill i kapris och 
rödbetsröran och servera gösen med 
potatis, gärna färsk. 
 
 
 
 
 

 
Varje tidning med självaktning börjar ju året med 
en massa ”gå-ner-i-vikt” tips. Så även Ö-bladet. 
Men vi vänder lite på det och tipsar om ”vanlig” mat 
tillagad på ett kanske annorlunda sätt så att ett 
eller flera kilo försvinner. Förutsättningen är 
förstås att man dessutom rör på sig. Kom med och 
simma på tisdagarna! 

Smaklig måltid önskar Christina J 



Ett axplock av böcker och ljudböcker 

som just nu finns på Vinöns bibliotek 

 

 

Per Schmidt, som är bibliotekarie i Odensbacken, är mycket duktig på att 

sända ut intressanta böcker och ljudband, både äldre och nyutkomna, till 

vårt bibliotek. Kom nu på söndagseftermiddagarna och välj och vraka så 

du har underhållning under veckorna. 

 

Det finns romaner, deckare (t ex Holt, Mankell, Nesser), faktaböcker (bl a 
om hundar och katter), kokböcker av olika slag mm. Även för barn finns 

några ljudböcker (t ex Bert – Badbojen och Mystiska Milla och spökskolan) 

 

 

Lena Ebervall Per E 

Samuelsson 

Ers majestäts 

olycklige Kurt 

Handlar om en av Sveriges 

största skandaler på 1900-

talet 

 

Fredrik Sträng K2 på liv och 

död 

Om hans klättring på K2, ett 

av de farligaste och mest 

skoningslösa bergen på vår 

jord. 
 

Göran Hägg 
Finns även som ljudbok. 

Mussolini en 

studie i makt 

 

Om Italiens diktator 

Victoria Törnqvist/ 

Peter Nyberg 

Fäbodliv 

Året runt med 

familjen 

Smedberg 

Kan moderna människor välja 

att leva ett enkelt liv på en 

fäbod? Intressant bok med 

fina foton.  

 

Åke Mokvist De ovanliga 

Människor som 

går mot 

strömmen 

Boken skildrar hur några 

ovanliga människor i Sverige  

valt att leva. 

 
 

Åke Mokvist De ovanliga 2 En uppföljande bok som 

berättar hur det gått för dessa  

människor. 

 

 

Björn af Kleen Jorden de ärvde Berättelsen om hur den 

svenska adeln har lyckats 

bevara inte bara slotten utan 

även jorden genom de senaste 

seklens samhälls-förändringar. 

Kapitel från Segersjö och 
Brevens Bruk. 

 

 



 

Ett urval 

ljudböcker 

 

  

Marianne Cederwall  

 

 
Speltid ca 10 tim 

 

Svinhugg 

 

Det blir en dramatisk sommar 

i den lilla gotländska byn 

Kajpe Kviar. Tre män dör med 

bara några veckors mellanrum 

 

Maeve Binchy 

 
 
Speltid ca 13 tim 
 

Den magiska 

källan 

Allt håller på att förändras i 

Rossmore. Staden har vaknat 

ur sin törnrosasömn och för-

vandlats från sömnig irländsk 

småstad till snabbt växande 

affärscentrum. 

 

Lars-Olof Larsson 

 

 

 

 

 

 

 
Speltid ca 15,5 tim 

Gustav Vasa – 

landsfader eller 

tyrann? 

Gustav Vasa är en central och 

folkkär gestalt i vår svenska 

historia. Generationer av 

historieskrivare och 

konstnärer har hyllat honom 

som frihetshjälte, riksbyggare 

och landsfader. Men hur väl 

stämmer skönmålningen med 
verkligheten? 

   

   

Stefan Einhorn 

 

 

 

 

 
Speltid ca 6,5 tim 

Vägar till visdom Blo klok på alla sätt och vis. 

Tankeväckande, roande och 

mycket handgripligt. Visdom – 

det kan låta som något 

ouppnåeligt, gammaldags och 

passé. Idag talar vi hellre om 

flexibilitet, kompetens och att 

vara smart. 

   
Herman Lindqvist 

 

 
 
Speltid ca 2 tim 

Historien om 

Ostindienfararna 

Följ med på de stolta fartyg 

som seglade genom isande 

vindar och tropisk hetta till 

Kina på 1700-talet – en 

berättelse om rikedom och 

lyx, skoningslöst arbete till 

sjöss, exotiska miljöer och 

dramatiska skeppsbrott. 

   

 



  
JJUULLMMAARRKKNNAADDEENN  

  

22001100  
 

 
 

 

 
den tolfte i ordningen - lockade många besökare 

till Vinöns skola denna bistra vinterdag.  
 

Vinöbagarn var inte på plats i år men det 
kompenserades i viss mån av att några andra 

”marknadsmadamer” hade bakat lite knäckebröd, 

kakor och annat smått och gott.  
Som vanligt fanns också olika vinöprodukter som 

honung, saft, sylt och inlagd gurka. 
 

Nytt för denna gång var besök av sommarens 

”tågmakare” som hade med sig många fina 
hantverksalster. 

 
Efter handlandet kunde man koppla av och 

umgås över en kopp kaffe eller glögg. 
 
                                          Christina Johnsson 

 

 



 
 
 

 
Elisabeth Behr 
 

zon- och 

massageterapeut  

 

kommer till Vinön  

onsdag 19 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:    
tel 019 - 44 80 57 
 
Yvonne Karlsson   073 - 928 04 05 

Veronika Persson  070 - 743 82 45   
 
 

  

FFoottvvåårrdd  
 
Inga-Lill Sevefjord  
 
medicinsk fotterapeut  
 
kommer till Vinön 
 

torsdag 3 februari 
 
Tidsbeställning:  
 
tel 019-13 66 04 eller  
 
070-557 48 03 
 

 
 
 

__________________________ 

 
 
 
 
 

påminner om att kaffetårtor och 
smörgåstårtor 

 kan beställas som tidigare 
 

Tel  070 - 239 02 11 
 

Sten 



Ett äventyr att åka färja och färdtjänst en julafton 
 

en liten solskenshistoria 
 

 
På julafton skulle vår 87‐åriga mamma Ninni komma ut till Vinön. Hon åkte färdtjänst till Hampetorp, 
vilket i sig hade föregåtts av ett antal telefonsamtal för att få färdtjänsten samordnad med 
färjetiderna så bra som möjligt. I hytten på färjan satte hon sig ner på en av stolarna man fäller ner, 
men reste sig igen för att rätta till kappan. När hon åter skulle sätta sig föll hon handlöst i golvet. 
Stolen hade fällts upp mot väggen. Där låg hon ensam i hytten. Efter en stund lyckades hon ta sig 
upp. Men handen var skadad och blödde. En av männen på färjan kom in i hytten och hon berättade 
vad som hänt. Han hämtade då ett plåster åt henne. 
  
Vid hemresan kl 21.30 körde jag på färjan för att släppa av mamma. När hon gick ur bilen stod en 
ängel (=färjepersonal) och tog emot och ledde henne in i hytten. Sa åt henne att sitta i värmen. Han 
kom tillbaka flera gånger under resan och frågade hur hon hade det. När dom närmade sig 
Hampetorp sa han att hon skulle sitta kvar i värmen så skulle han ha koll på när färdtjänstbilen 
anlände. Han kom och hämtade henne i hytten. Tog hennes väska och erbjöd henne att hålla honom 
under armen och så ledde han henne till bilen. Såg till att hon kom in i den och frågade om hon 
klarade sig nu, innan han gick.  
  
Visst värmer det hjärtat att det finns sån omtanke och medmänsklighet. Om du som hjälpte vår 
mamma läser detta vill vi tacka dig för din fina omtänksamhet. 

 
            Maj och Eva 

 
 
 

NNyytttt  åårr  oocchh  NNyyaa  kkuurrsseerr  
 
Nya kurser innebär att nya pedagoger får komma till 
Vinön för att gå kurs och vi kan erbjuda fler barn 
temadagar på ön. Efter fyra år och drygt hundra 
kursdeltagare startar vi upp femte året med nya 
kurser. I slutet av januari och i början av februari är 
det dags för nya pedagoger att starta sin utbildning 
där uterummet står i centrum för lärandet. 
 
Förutom vår vanliga kurs som vi kallar årstidskursen, 
eftersom det ingår en helg under varje årstid, har vi 
kurser som ingår i Förskolelyftet. Några går en termin 
och några går två terminer. Det är Linköpings 
Universitet, Nationellt centrum för utomhuspedagogik 
NCU som har dessa kurser i sitt utbud. ww.liu.se/ikk/ncu 
 
Jag välkomnar alla mina medhjälpare på Vinön till ett 
nytt kursår, ni är oerhört värdefulla för att vi ska 
kunna ge kursdeltagarna bra och minnesrika kurs-
dagar på ön. 
 

                                       Eva Widlund,  
                                       Temavandringar på Vinön 



VVIINNÖÖNN  
VVaarr  lliiggggeerr  ddeett??  
  
HHaarr  nnii  hhöörrtt  ddeett  nnååggoonn  ggåånngg??      
  
JJaagg  hhaarr  mmåånnggaa  ggåånnggeerr  ffååtttt  ddeenn  ffrrååggaann..  DDeett  äärr  iinnttee  
ssåå  mmåånnggaa  ssoomm  kkäännnneerr  ttiillll  vvåårr  lliillllaa  öö,,  ttrroottss  aatttt  ddeett  
äärr  ddeenn  ssttöörrssttaa  öönn  ii  SSvveerriiggeess  ffjjäärrddee  ssjjöö..  DDeenn  ggaammllaa  
ppoossttaaddrreesssseenn  ””NNäärrkkeess  VViinnöö””  ttaallaaddee  jjuu  oomm  vviillkkeett  
llaannddsskkaapp  öönn  ttiillllhhöörr..  MMeenn  ddåå  aannvväännddeess  jjuu  ffaakkttiisskktt  
VViinnöö  ii  oobbeessttäämmdd  ffoorrmm  nnäärr  ddeett  aannnnaarrss  hheetteerr  VViinnöönn  
ii  bbeessttäämmdd  ffoorrmm..  ””VViinnöönn  ‐‐  HHjjäällmmaarreennss  ppäärrllaa””  äärr  eetttt  
sseennaarree  bbeeggrreepppp  ssoomm  aannvväännddss  ii  ttuurriissttrreekkllaammeenn,,  ddåå  
ffåårr  mmaann  ii  aallllaa  ffaallll  vveettaa  ii  vviillkkeenn  ssjjöö  öönn  ffiinnnnss..  
  
VViinnöönn,,  VViinnöö  oocchh  VViinnöökkaallvv  
  

FFiinnnnss  ddeett  nnååggrraa  fflleerr  ööaarr  mmeedd  ssaammmmaa  nnaammnn??  JJaa  oomm  
mmaann  lleettaarr  kkaann  mmaann  hhiittttaa  yytttteerrlliiggaarree  eenn  VViinnöönn  oocchh  
ttvvåå  VViinnöö..  DDeessssuuttoomm  ffiinnnnss  VViinnnnöö  oocchh  VViinnddöö..  
  

VViinnöönn  ffiinnnnss  äävveenn  ssööddeerr  oomm  ÖÖsstteerrffäärrnneebboo,,  aannttaarr  
aatttt  ddeett  äärr  eenn  ggaannsskkaa  lliitteenn  öö..  
  

VViinnöö  ffiinnnnss  ppåå  ttvvåå  ssttäälllleenn  ii  SSmmåållaanndd..  DDeett  eennaa  VViinnöö  
äärr  eenn  hhaallvvöö  ii  TTjjuusstt  sskkäärrggåårrdd  mmeellllaann  GGaammlleebbyy  oocchh  
LLooffttaahhaammmmaarr..  DDäärr  hhiittttaarr  dduu  oocckkssåå  ddeenn  lliillllaa  öönn  
VViinnöökkaallvv..  DDeett  aannddrraa  VViinnöö  äärr  eenn  öö  mmeedd  bbooffaasstt  
bbeeffoollkknniinngg  ii  MMiisstteerrhhuullttss  sskkäärrggåårrdd  ii  nnoorrrraa  ddeelleenn  aavv  
OOsskkaarrsshhaammnnss  kkoommmmuunn..  
  

LLiikknnaannddee  öö‐‐nnaammnn  ffiinnnnss  äävveenn  ii  vvåårraa  ggrraannnnlläännddeerr..  
VVeennöö  ffiinnnnss  ii  DDaannmmaarrkk  oocchh  VVäännöö  ii  FFiinnllaanndd..  
  

ÄÄrr  ddeett  nnååggoonn  ssoomm  kkaann  bbeerräättttaa  nnååggoott  mmeerr  oomm  
nnååggrraa  VViinnöö‐‐ööaarr  äärr  nnii  vväällkkoommnnaa  aatttt  kkoommmmaa  mmeedd  
bbiiddrraagg  ii  kkoommmmaannddee  nnuummmmeerr  aavv  vvåårrtt  öö‐‐bbllaadd..  

  
            EEvvaa  WWiiddlluunndd  

                                        VViinnöönn  HHjjäällmmaarreennss  ssttöörrssttaa  öö  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

VViinnöönn  ‐‐  eenn  lliitteenn  öö  ssööddeerr  oomm  ÖÖsstteerrffäärrnneebboo  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

VViinnöö  oocchh  VViinnöökkaallvv  nnoorrrr  oomm  VVäässtteerrvviikk  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

VViinnöö  ii  MMiisstteerrhhuullttss  sskkäärrggåårrdd  



 

vecka 52 
 

 
1 lördag  Nyårsdagen

 2 söndag 10.00 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt  Kaffe 
Biblioteket öppet   

vecka 1 3 måndag  Sophämtning

 4 tisdag 18.00 Brandövning                                                                          Beställ mat! 

 5 onsdag  

 6 torsdag   Trettondedag jul  

 7 fredag   

 8 lördag   

 9 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 2 10 måndag   

 11 tisdag 17.40 Simresa till Vingåker  Samling vid färjan för samåkning.                      Beställ mat!  

 12 onsdag 19.00 Tjejträff  -  Julgransplundring, planering                                         

 13 torsdag  Tjugondedag jul  

 14 fredag   

 15 lördag  

 16 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 3 17 måndag  Sophämtning

 18 tisdag 17.40 Simresa till Vingåker  Samling vid färjan för samåkning.                      Beställ mat!  

 19 onsdag  
19.00 

Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan – TIDSBESTÄLLNING 
Tjejträff  

 20 torsdag   

 21 fredag   

 22 lördag 14.30  Cirkeln Vinön förr 

 23 söndag 16 -17 Biblioteket öppet 

vecka 4 24 måndag   

 25 tisdag  
17.40 

Kursstart F11 
Simresa till Vingåker                Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!     Beställ mat! 

 26 onsdag  
19.00 

Kursstart B11 
Tjejträff  

 27 torsdag   
 

 28 fredag  H M Konungens namnsdag  

 29 lördag  Konfirmandläger lö-sö 

 30 söndag 10.00 
16 -17 

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt  Kaffe 
Biblioteket öppet 

vecka 5 31 måndag  Sophämtning

Februari 
 1 tisdag 17.40 

18.00 
Simresa till Vingåker                     
Brandövning                                                                           Beställ mat! 

 2 onsdag 19.00 Tjejträff  

 3 torsdag  Fotvård - Ingalill Sevefjord – TIDSBESTÄLLNING 070-557 48 03 

 4 fredag   
 

   
 

                  
 

 

januari  2011 

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