Några ord från redaktionen ...
Nu är sommaren här – även om vi den första veckan i
juni inte väntas få det bästa sommarvädret. På ön
blommar i alla fall syrenerna för fullt, fruktträden har
tappat sina vita blomblad och MYGGEN har kommit i
mängder. Med sommaren kommer ju också alla turister.
Redan under maj månad har bussar med besökare letat
sig ut hit – dock inte lika många som tidigare år.
Café V slår upp portarna i skolan den 2 juni och har
sedan öppet dagligen till mitten/slutet av augusti. På
Café V kan du fika, köpa kaffebröd, godis och massor av
glass. Veronika hälsar alla varmt välkomna.
Nytt för i år är att museet håller på att flyttas ur skollokalerna till en av bodarna. Vi
hoppas att allt är klart till midsommar så även museets nya lokaler kan invigas i
samband med midsommarfirandet.
Traditionellt midsommarfirande sker som vanligt vid Vinöns skola. Innan dess har man
möjlighet att inta midsommarbuffé på Värdshuset som kommer att ha öppet dagligen
från midsommar. Bröderna Wilhelmsson och Per Halén driver även i år Värdshuset med
hjälp av familjerna och fin personal. Sommarens program bjuder på både välkända
artister och några nya. På midsommardagen öppnar Hembygdsföreningens
utställningar och hantverksförsäljning efter den traditionella folkdansuppvisningen.
Årets första konstnär är Ingvar Bilock. Verksamheten med hantverk och konst kommer
även i sommar att ligga i missionshuset.

Ha en riktigt skön sommar alla våra läsare!
önskar redaktionen
Bilderna i detta nummer av Ö‐bladet är tagna av Eva Widlund, RoseMarie Hellén, Catrine Neiler,
Christina Johnsson m.fl. Redaktionen har bestått av Catrine, Christina, Birgitta och Eva.

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 2012 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

INFORMATION FRÅN VINÖNS KULTUR‐ OCH HEMBYGDSFÖRENING
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har styrelsemöte varje månad, ofta långa möten då
det är en hel del att gå igenom för styrelsen. Till varje nummer av Ö‐bladet kommer vi att
lyfta några punkter för att informera läsarna. Vill du höra mer? Kontakta någon i styrelsen
eller besök skolan på bibliotekstid.


Axplock maj 2012
Buss ‐ färja
Åsa Ödman har varit på ett möte med
representanter för färjan och
bussbolaget.

Tillgänglighet
Det pågår arbete för att det ska bli
lättare att kunna komma in i boden
som ska bli museum. Även entrén till
Missionshuset ska anpassas.

Skärgårdsbesök
Vinöns kultur‐ och hembygdsförening
har haft besök från Smålandskustens
skärgårdsförening. Det var mycket
trevligt!

UTHYRNING AV SLÄPVAGN
Nu kan du hyra direkt på ön!

Vårstädning
Det har varit vårstädning av skolan
och skolgården, vilket avslutades med
fika tillsammans. Tack alla som deltog!

Den gröna pumpen
Pumpen som står vid vägen till norra
badet har inte godkänt dricksvatten,
men det går att diska och tvätta i det
vattnet.

Feriepraktikanter
Från vecka 24 har vi feriepraktikanter
på ön, ungdomar som ska jobba med
lite av varje. De får en kort utbildning
om ön och det är då bra att alla som
har något att sälja eller hyra ut
meddelar oss så vi kan ge rätt
information till turisterna.

Vinöns kultur‐ och hembygdsförening har införskaffat en
släpkärra som är för uthyrning. Vagnen är försedd med
en täckande plastkåpa och utrustad med tipp. Vagnens
totalvikt är 900 kg och maxlast är 640 kg.
Kostnader för år 2012:
Dygnshyra: Föreningsmedlem 180:‐
Veckohyra: Föreningsmedlem 800:‐

Övriga 360:‐
Övriga 1600:

Max hyrtid är en vecka. Om ingen annan har bokat
kärran kan hyrtiden naturligtvis förlängas.
Före och efter uthyrning besiktigas kärran.
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

Vinön förr ‐ gamla vykort
Vad är det för båt i färjeläget? Så löd
frågan i förra numret av Ö‐bladet. Vi har
fått in flera olika namnförslag såsom
Björksundet, Hjälmarbaden och Vinö II.

Det är roligt med gensvaret på dessa gamla bilder. Tidpunkten för fotografiet på
färjeläget är betydligt tidigare, någon gång på 40‐talet har de som minns berättat.
Använder man sen den moderna tekniken och söker lite hittar man dessutom en del
fakta på denna hemsida: http://www.skargardsbatar.se/bjorksundet_1899/ Här får vi också
förklaringen till att vi har fått flera namn som svar på vår fråga.
1899-06

Levererad av Kristinehamns Mekaniska Verkstad som Björksundet till Örebro
Ångslups AB, Örebro. Trafik på traden Örebro - Esplunda - Eldvalla - Norra Essundet
- Ekeberg - Åsta.

1929

Såld till kapten Gustaf Rudin, Rynninge, Stora Mellösa.

1940-04-16

Såld till H Andersson och omdöpt till Hjälmarbaden. Trafik på traden Hampetorp Vinön som ersättare för vägfärjan "Vinön" som är upplagd pga. bränslebrist.

1941-05-13

Såld till Örebro läns sydvästra vägdistrikt, Örebro och omdöpt till Vinön II.
Reservbåt för vägfärjan på leden Hampetorp - Vinön.

1944-01-01

Övertagen av Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Stockholm.

1948

Såld till Norrköping. Pråm.

1958

Sänks vid skjutövningar.

På denna hemsida hittar man ytterligare två bilder på samma båt, men då med
namnet Vinö II

Vinön II
Foto: Vykort. Från Christer Samuelssons samling

Vinön II
Foto: Vykort

Redaktionen/Eva Widlund

Det kom ett brev …
Sista dagen i maj kom det ytterligare information till redaktionen. Vykortet är taget
på 1940‐talet! Denna gång var det Hans Fredell som via Henrik Ahlen kom med en
utförlig information om båtens öde. Redaktionen sänder ett tack för detta.

Ångslupen vid färjeläget heter BJÖRKSUNDET, omdöpt 1940 till
HJÄLMARBADEN och 1944 till VINÖN II.
Registreringsnummer 4167. Byggd av järn1899 vid Karlstads mekaniska verkstads
filial i Kristinehamn. Beställare var Örebro Ångslups AB. Längd 17,54 m. Bredd 3,79 m.
Djup 1,44 m. Djupgående tom i aktern 0,67 m. Maskin på 60 hkr. Passagerare 106?
Bolaget lät slupen trafikera norra hjälmarstrandens bryggor från Örebro till Åsta.
År 1929 såldes BJÖRKSUNDET för 2 000 kr till dess gamla kapten Lars Gustaf Rudin.
Han fortsatte trafikera en del bryggor i Hjälmaren tillsammans med ånslupen
HEMFJÄRDEN, som han också köpte vid samma tillfälle.
BJÖRKSUNDET såldes den 16/4 1940 till bussägare Folke Hening Andersson i
Lännäs. Han ämnade bland annat trafikera Hjälmarbadens restaurang och döpte om
båten till HJÄLMARBADEN. Hon såldes 30/5 1941 för 8 000 kr till Örebro läns
sydöstra vägdistrikt. Båten skulle då sättas in som reservfärja tills den beställda, men
leveransförsenade, ordinarie färjan kom i trafik.
År 1944 övertogs ångslupen av staten = Vägförvaltningen i Örebro län och döptes om
till VINÖN II men gick fortfarande som passagerarfärja och senare som reserv. Inga
bilar kunde tas ombord. Hon såldes 1948 till Bengt Olsson i Norrköping. Den 17/8
samma år meddelades att ångslupen ändrats till pråm. Den 31/10 1957 blev den såld
till Bråvalla flygflottilj. Pråmen lär ha sänkts hösten 1958 vid en bombövning utanför
Nynäshamn.
Hans Fredell

påminner om att kaffetårtor och smörgåstårtor
kan beställas som tidigare

Tel 070 - 239 02 11
Sten

HUS ELLER GÅRD
önskas köpas
för året runt boende
Kontakta Catrine,
telefon: 073-940 00 61

FÄRSKA
VINÖÄGG
finns att köpa hos

Peter och Carina
Tel 019 - 44 80 33

Nu är det gott om sommarplantor …..
Det finns sommarplantor, amplar, tomatplantor, perenner, kryddväxter, potatis
samt jord.
Öppet:
söndag – torsdag
samt fredag e.m.
och lördag f.m.

Välkomna att titta in om något passar
019-44 80 50, 070-370 59 50

Varmt välkomna
Mona Blixt

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

Välkommen till Handla24 – din matbutik på nätet
Handla mat på nätet med hemleverans
Det är enkelt, praktiskt och miljövänligt. I handla24:s näthandelskoncept tänker vi på miljön och använder biogasbilar med kylning.
Bra för dig, bra för maten och bra för miljön.


Handla24 växer i Sverige!
Många är avundsjuka på denna service.
För det är en fantastiskt fin service att få varorna ända in i
hallen! Men det måste finnas ett visst underlag av kunder
om vi ska få behålla denna service. Man behöver inte
handla varje vecka men handla åtminstone lite då och då
så bilen fortsätter att köra ut varor till ön.
www.handla24.se/orebro/


Äntligen!
För 6:e året i rad slår vi, familjerna Wilhelmsson och Halén,
upp portarna till Vinöns Värdshus.
Vi önskar alla hjärtligt välkomna till ännu en sommar med spännande artister och
fantastisk mat som tillagas av närproducerade råvaror.
Nytt för i år:
Artistkvällarna är i år flyttade från onsdag till fredag och lördag, detta pga de kostnader
för färjan som vi hade på onsdagarna.
Biljetter finns i år på www.ticnet.se
men kom gärna in och prata med oss
om det är slutsålt.
Vi har också gjort en del förändringar på
uteserveringen.

Så hjärtligt välkomna önskar
Janne, Johan och Per m. familjer

Artistprogram
sommaren 2012
Dag

Datum

Evenemang

fredag

22 juni

Midsommarbuffé kl 13.00
Bokas direkt på Värdshuset tel: 019 – 44 80 10 eller 0722 50 50 80

lördag

23 juni

midsommardagen öppet 12.00–17.00

fredag

29 juni

Roffe Wikström ‐ blues www.roffewikstrom.nu

lördag

30 juni

Janne Schaffer & Björn J:son Lindh www.janneschaffer.se www.bjson.se

fredag

6 juli

Tommy Nilsson www.tommynilsson.com

lördag

7 juli

onsdag

11 juli

Eva Eastwood and the Major Keys www.evaeastwood.se

fredag

13 juli

Magnus Carlson & Augustifamiljen

lördag

14 juli

Magnus Carlson & Augustifamiljen
www.myspace.com/magnuscarlsonmrg/music www.augustifamiljen.com

fredag

20 juli

Eric Gadd www.ericgadd.com

lördag

21 juli

Deportees (Grammisvinnare & P3 guldvinnare 2011) www.deportees.se

fredag

27 juli

Lisa Miskovsky

lördag

28 juli

Lisa Miskovsky www.lisamiskovsky.com

fredag

3 aug

lördag

4 aug

Double Inn – Irländsk musik www.doubleinn.com

fredag

10 aug

Sator www.sator.se

lördag

11 aug

Play House (ett coverband som får dig att dansa)

Programmet finns på www.vinon.se

Se Värdshuset!

För bokning av konsertkvällar, gå in på www.ticnet.se och sök artist eller Vinöns värdshus!

LOPPIS

BODEN

Nu har loppis- och prylboden fått upp en öppetskylt!
Tisdagar mellan 15-17. (26 juni-7 augusti)
Men är man ett gäng på minst fem personer så går det bra att ringa
mig så kan vi bestämma ett tillfälle som vi kan mötas där, så öppnar
jag upp!
I år kommer det inte finnas
så mycket kläder för vuxna
då jag märkte att intresset
var svagt. Däremot kommer
det kunna finnas lite udda
och roliga vuxenkläder,
samt skinnjackor! Annars
är det mest barnkläder och
då, tyvärr mest tjejkläder.
Jag tar tacksamt emot barnkläder och saker. Det finns allt mellan
himmel och jord. Porslin, kastruller, brickor, böcker, kamera, elvisp,
kaffekokare, lampor, dukar, skor etc. Sortimentet varierar efter vad
som blir inlämnat och vad som säljs!

Välkomna!

0739-400061 Catrine

Tiden går fort och snart är det midsommar!
Jag har ett förslag, dagen innan midsommar så tar vi med oss
grillen, mat och vänner upp till skolgården och så grillar vi lite.
Vi förbereder för att klä midsommarstången, gör i ordning blombuketter och björkris. Man kommer när man har tid och om man
har tid! Vi börjar droppa in runt fyra! Vid femtiden kommer Christina Ekblad,
som har mångårig erfarenhet av att leda arbetet med att klä midsommarstången
och då hjälps vi åt att göra en vacker stång till midsommarfirandet dagen därpå.
Catrine

Vinöns handelsträdgård
Har öppet varje dag till midsommar!
Pelargoner, sommarblommor, amplar, klängväxter, perenner, jord mm.

Välkomna!
Kimmo 019-44 80 40

Motorgräsklippare
bortskänkes
Till den händige!
Elstarten och drivningen fungerar inte.
Förmodligen är det drivremmen som
måste bytas.
Maj Hedin 0739-81 02 04

MIDSOMMARFIRANDE PÅ VINÖN 2012

Vad vore midsommarfirandet
utan en fin majstång, klädd
med blommor och blad?

Utsmyckning av majstången
Torsdagen den 21 juni träffas vi på skolgården för att klä stången. Se förslaget om att ses
lite tidigare än vanligt på annan plats i tidningen! Om du inte kan vara med hela tiden kom
ändå en stund och hjälp till. Ta med blommor, det går åt mycket!
Vi börjar klä stången vid 17-tiden!

Midsommardansen
På midsommarafton den 22 juni firar vi
traditionsenligt den ljusaste sommarnatten och
midsommaren kl 16.00, på skolgården.
Vi reser stången till musik av spelmännen från
Västeräng, Norra Vinön. Lina leder oss sedan i
midsommardansen.
På festplatsen finns som vanligt
SSRS chokladhjul samt pilkastning, bollkastning m.m. och
hembygdsföreningens lotterier.

Äta gott i goda vänners sällskap, dansa och leka kring
midsommarstången, gammal som ung. Det gör vi på
midsommaraftonen så klart.

För dem som vill dricka kaffe med dopp och köpa glass är Veronikas
Café V öppet i och utanför skolan under hela midsommarfirandet.

Midsommarbuffé på Värdshuset
Kl 13.00 serveras en midsommarbuffé
För bokning av bord ring: 019-44 80 10, 0722-50 50 80

Folkdans, konst och kulturinslag på
midsommardagen
På midsommardagen kl 14.00 är det så dags
för folkdans med Öknaby dansgrupp.
Sedan slår vi upp portarna till sommarens
utställningar och hantverksförsäljning i
missionshuset. Sommarens första konstnär
är Ingvar Bilock.

VÄLKOMNA!
hälsar Vinöns kultur- och hembygdsförening

Hembygdsföreningens sommarprogram 2012
med reservation för ändringar, se anslagstavlor för aktuell information och tider!

sö 23 juni

Konst och hantverk öppnar i missionshuset
Vernissage Ingvar Bilock ”En resa från Hampetorp till Vinön”

sö 8 juli

Familjedag, roligt för alla åldrar
Vernissage Ulf Andersson

lö 21 juli

Loppis i bersån

sö 29 juli

Melodikrysset med dragspelsklubben T‐draget
Vernissage Annika Forsling

lö 11 aug

Spelemän från Kumla spelar i bersån

lö 25 aug

Lyskväll med fackeltåg

Melodikrysset 2011
Dragspelsklubben T‐draget bjöd på fin musik till kryssandet under
RoseMarie Helléns ledning

Timjan eller Thymus vulgaris som den också heter är en av mina
personliga favoriter i köket och i trädgården. Det är en liten
buske som med åren blir förvedad. Under senaste vintern så har
ca 80% av mina timjanplantor dött och det beror på att de
började växa innan marken hade tinat upp och då finns inget
vatten och då dör de. Timjan brukar klara sig bra här ute på ön
men vissa år är det värre med.
Andra sorter: backtimjan, kryptimjan, stortimjan, citrontimjan,
vitbrokig timjan, gulbrokig timjan, apelsintimjan. Nya sorter som
har kommit är Vintertimjan German winter och Sommartimjan
(provencalsk) som jag har tänkt att prova i år, vi får se om de är bra.
Förökning: vanlig timjan, backtimjan, stortimjan m.fl. förökas med frö som är
mörkergroende. Andra sorter, citrintimjan, brokig timjan förökas med sticklingar.
Odling: timjan trivs på lätta jordar, vill inte stå blött på vintern. Plantor som står
blött kan även ruttna. Timjan har anspråkslösa gödselkrav om man inte skördar
den hårt, gödning ger en större planta. Under milda höstar kan man skörda in i
oktober vilket är trevligt.
Plantan är vintergrön. På våren klipper man bort det döda riset. Blir ca 20cm
hög. På försommaren är bladen lite större men när den blommat blir bladen mer
till barr, då tål den torka bättre.
Medicinsk användning: som te vid hosta (är inte gott, men hjälper faktiskt),
halsont, lätt astma. Även som inandning. Den aktiva substansen i timjan heter
thymol. Timjan är antiseptisk. All medicinsk användning ska inte bli för långvarig,
men besvären brukar ofta försvinna efter en tid.
Timjanolja används i barnolja olja som man gör själv (lägger blad i olja, torra
eller färska) kan användas att smörjas på bröstkorgen vid hosta och
förkylningsbesvär. Kan även användas mot hudbesvär men kan vara lite stark
så prova innan. Oljan används utvärtes.
Användning: Allt ex. potatis i ugn med timjan, potatissallad, köttgrytor, lamm,
fisk, ärtsoppa, i bröd, i skorpor.
Timjan skördas innan den går i blom den klarar torkning utmärkt, den är även hållbar. Färgen kan avta när den står framme i åratal men smaken brukar hålla i 3-5 år.
Det var lite om timjan. Nu är det bara att invänta sommaren och se hur den blir i år.

Varma trädgårdshälsningar från

Rosie!

har dragit igång för att ta emot alla grupper
men öppnar för säsongen den 10 juni
Cyklar har kommit (dock inte tandemcyklarna än)
Nyheter för i år är trädgårdsprylar som handskar, redskap till
barn, dörrklappar osv
Trevliga lite ovanliga växter som ex grapefruktmynta,
apelsintimjan, sötverbena
Sortimentet varierar under säsongen allt efter tillgång och ork!

öppet dagligen mellan 10-17
Varmt välkomna!
önskar RoseMarie med familj och personal

Lös-springande hundar, ett kontinentalt trevligt inslag eller?
Under förra sommaren träffade jag ibland på hundar som kom utan en enda ägare i sikte. Med en
två-åring som frenetiskt försöker övertyga sig själv om att han inte är rädd för hundar så kan jag
inte tycka att det är trevligt. Hundarna må vara hur snälla som helst, det vet inte jag. Sen har jag ju
fåren som också kan bli rädda eller rivna av hundar.
De allra flesta hundägare har ju stenkoll på sina hundar och väldigt bra pli på dem eller håller dem
kopplade, det är inte de jag vill uppmana till försiktighet. Det är de som inte har koll som jag vill
få mer uppmärksamma. Vi kan alla på ett vänligt sätt få hundägarna att ta hand om sina
älsklingar. Tack för ordet!
Hälsningar (tjat-tanten) RoseMarie

EFTERLYSES – stugor, rum

Finns det något att hyra på Vinön?
Det är vanlig fråga, det finns många önskemål om att hyra något från
enstaka nätter till hela veckor. Det finns några få stugor som syns i
annonser i Ö-bladet och på anslagstavlorna och de är också mycket
uthyrda. Efterfrågan är stor och det skulle behövas många fler!
Därför undrar vi nu, alla som har en stuga som står tom någon tid
under sommaren. Vill ni hyra ut? Kan vi lyckas med att få en lista på er
som kan tänka er att hyra ut vore det väldigt bra. Då skulle de som
jobbar i turistinformationen här på ön kunna hänvisa till olika
stugägare.
Hör gärna av er till redaktionen! (o-bladet@vinon.se)

Nu har jag fyllt ett år!
TACK för alla gratulationer
på min födelsedag!
Maja med familj

Sommarcafé i Vinöns gamla skola
med trädgårdsservering
Nu har vi öppet dagligen 10-17 hela sommaren med
möjlighet till att köpa kaffe/te, dricka, fikabröd,
smörgåsar, godis och massor med glass!

Varmt välkomna in på en fika!
Veronika 070-74 38 245

Stuga uthyres på Vinön
per dygn, vecka eller gärna längre tid
4 bäddar
Svar till tel 019‐14 31 11, 019‐44 80 26 eller
marianne.lundholm@glocalnet.net

RYGGPROBLEM?
Välkommen, i sommar igen, att boka tid för massage och art neuro.
Tisdag och torsdageftermiddagar tar jag emot i Örtboden.
Du bokar tid på tel nr 070 525 47 55.
Klassisk massage, idrottsmassage och art neuro.
Art neuro är en separat teknik för att justera kotpelaren.
Tekniken är utvecklad av certifierad kiropraktor. Den innebär att ryggraden justeras till rätt läge
genom lätta tryckningar.
När ryggraden är korrigerad masseras krampande muskulatur för att främja rörligheten.
Lena Magnusson
2 års sjukgymnastutbildning
diplomerad massör
cert art neuro terapeut

STUGOR ATT HYRA
STUGA UTHYRES
4 bäddar,
tillgång till toalett och dusch
Lakan finns att hyra.
Stugan uthyres per dygn eller veckovis.
Ring Yvonne Karlsson
019-44 80 57 eller 073-928 04 05
Vinöns Kultur- och hembygdsförening

STUGA UTHYRES
per dygn eller vecka
6 bäddar
Ring för info
Sten Karlsson
019 – 448015 eller 070-239 02 11

STUGA UTHYRES
Utrustad för självhushåll
6 bäddar
Veckovis, under lågsäsong
även dygn eller veckoslut.
Ring för info
Anna Pettersson
070-314 59 71, 070 547 85 24 eller 019 44 81 16

Trädgårdsdesign
Jag designar rabatter, entréer,
hela eller delar av din trädgård.
Så välkommen att höra av dig om du vill
ha hjälp med din trädgård.
Catrine 0708-164963

veD
ÖNSKAS KÖPAS
KONTAKTA
MAJ
HEDIN
073-981 02 04

__________________________

__________________________

Önskas köpa

Elisabeth Behr

Barncykelstol, bilbarnstol

zon och massageterapeut

och barnmatstol !
Cecilia Lundholm 0733-787 121

kommer till Vinön
onsdag 27 juni

Mårten Wallberg 0733-746 714
Boka tid på
tel 070 - 399 58 08
tel.tid 8.00 - 9.00

SNABB FETAOSTRÖRA TILL GRILLAT
4 port
200 g smulad fetaost
1 urkärnad och finhackad chili
1 finhackad rödlök
½ dl finhackad dill
2 msk smakrik olivolja
Gör så här
Blanda alla ingredienser. Servera.
SESAMDIPP
ca 1,5 dl
1 dl sesamfrön
1 dl tahini, sesampasta
1 tsk sambal oelek
1 citron, pressad saft och rivet skal
1 vitlöksklyfta, skalad, pressad
1 msk vatten
½ msk olivolja
1 tsk salt
ev 1 tomat, hackad
ev bladpersilja, eller
koriander, grovhackad
Gör så här
Rosta sesamfröna i en torr stekpanna.
Blanda alla ingredienser och smaka av.
Garnera eventuellt med hackad tomat och
hackad persilja eller koriander. Håller cirka
en vecka i kyl.
POTATISSALLAD
MED
GRILLADE
GRÖNSAKER
30 minuter4 portioner
600 g färskpotatis
1 gul eller grön squash
1 aubergine
1 skalad rödlök, i klyftor
1 tsk salt
1 krm peppar
Topping
1 dl strimlad färsk basilika
Vitlökssmör
2 skalade, finhackade vitlöksklyftor
2 msk rumsvarmt smör
2 msk olivolja
2 tsk flingsalt
½ tsk svartpeppar
Gör så här
Koka färskpotatisen i lättsaltat vatten tills
de är mjuka, 7-20 minuter beroende på
storlek och sort. Prova gärna med
provsticka. Häll av kokvattnet. Dela

potatisarna. Dela squash och aubergine på
längden och skär sedan skivor av halvorna.
Lägg squash, aubergine och lök på grillen.
Salta och peppra. Grilla runt om tills de
mjuknar lite. Blanda vitlökssmöret. Blanda
ihop den ljumma potatisen, grillade
grönsaker, vitlökssmör och basilika.
RÖDBETOR I FOLIE
4 port
ca 10 små rödbetor, skalade, i klyftor
2 msk smör, rumsvarmt
1 dl färsk timjan, hela kvistar
½ tsk flingsalt
½ krm peppar
Gör så här
Lägg rödbetorna på en bit aluminiumfolie.
Klicka på smör, lägg på timjan, strö över
flingsalt och peppar. Vik ihop folien till ett
paket och lägg på grillen. Grilla tills
rödbetorna är mjuka, cirka 15 minuter.
GRILLAD KYCKLINGLÅRFILÉ
4 port
600 g kycklinglårfilé
Marinad
1 citron, rivet skal och pressad saft
2 finhackade vitlöksklyftor
2 msk olja
2 dl hackad färsk timjan
2 msk japansk soja
½ tsk salt
½ tsk peppar
Gör så här
Blanda marinaden och häll den i en plastpåse
eller bunke. Lägg i kycklinglårfilén, förslut
påsen eller se till att marinaden täcker
kycklingen i bunken, låt dra cirka 30
minuter. Ta upp kycklingen och grilla på
medelhög värme, cirka 10 minuter på varje
sida. Salta och peppra efter smak.
OBS! De flesta sojor är glutenfria, men ett
fåtal kan innehålla spår av gluten.
Kontrollera därför innehållsförteckningen
noga om du är överkänslig mot gluten.
AJVARKYCKLING
4 port
600 g kycklinglårfilé
½ dl ajvar relish
1 tsk flingsalt
½ tsk svartpeppar

Gör så här
Lägg kyckling och ajvar i en skål. Salta,
peppra och blanda ordentligt. Låt eventuellt
dra i kylskåp över natten. Grilla kycklingen
cirka 10 minuter under lock.
Tips
Rör ihop en klick ajvar med crème fraiche,
yoghurt eller majonnäs! Snabbt och gott till
grillat!
GRILLAD GÖSFILÉ PÅ GRÖN BÄDD
4 port
1 dl färska hackade blandade örter, gärna
timjan och oregano
½ dl olivolja
½ dl vatten
1 tsk socker
600 g färskpotatis
1 fänkål, eller två beroende på storlek
200 g sockerärter
3 salladslökar
4 gösfiléer med skinn
olja att pensla med
1 tsk salt
2 krm vitpeppar
Garnering
hackad tomat och rödlöksskivor
Gör så här
Blanda de hackade färska örterna med
olivolja och vatten i en stor salladsskål.
Smaka av med salt, socker och svartpeppar.
Skär potatisen och fänkålen i skivor. Ansa
sockerärtorna och skiva salladslöken. Koka
upp en stor kastrull med lättsaltat vatten.
Lägg ner potatisen och låt den koka cirka 6
minuter (skivorna ska bli halvmjuka). Lägg
ner fänkålen i samma kastrull, koka
ytterligare cirka 4 minuter. Lägg ner
sockerärtor och salladslök och koka 1 minut.
Slå av kokvattnet och låt grönsakerna ånga
av. Lägg dem i skålen med örtdressing och
vänd runt försiktigt. Krydda fiskfiléerna
med salt och vitpeppar. Pensla dem
försiktigt med olja och lägg dem med
skinnsidan nedåt på riktigt het grill. Grilla
cirka 6 minuter tills fiskfiléerna är vita och
ogenomskinliga. Du behöver inte vända
filéerna, de blir färdiga av värmen
underifrån. Har du lock på grillen så använd
det, då blir fisken snabbare klar i
”ugnsvärmen” som samlas under locket.
Servera den nygrillade fisken på toppen av

den ljumma eller kalla potatissalladen.
Dekorera med tomathack och rödlök.
GRILLAD LAX MED LIME OCH CHILI
4 port
4 laxkotletter
1 röd chilifrukt
1 lime, skuren i tunna skivor
2 msk olivolja
½ tsk salt
2 vitlöksklyftor
1 tsk honung
Dekoration
1 lime, skuren i tunna skivor
Gör så här
Kärna ur chilin och finhacka den. Skala och
finhacka vitlöken. Tvätta limen och riv
skalet. Pressa limesaft i en skål, tillsätt
rivet limeskal, honung, chili, vitlök, salt och
olivolja. Vispa ihop och marinaden och
marinera laxen minst en halvtimme i
kylskåpet. Grilla laxen några minuter per
sida och dekorera med grillade limeskivor.
Servera med en matig sallad.
GRILLADE
FRUKTSPETT
MED
PASSIONERAD SÅS
4 port
1 banan
1 mango
1 kiwi
8 jordgubbar
Sås
3 äggulor
3 msk florsocker
2 dl vispgrädde
2 msk rom
2 passionsfrukter
Gör så här
Skär frukten i lagom bitar så att de kan
trädas på spett Träd frukten på de fyra
spetten. Grilla ca 5 minuter på grill. Vispa
äggulorna och socker vitt. Vispa grädden
separat och ha det i äggblandnigen. Rör i
romen och de ur gröpta passionsfrukterna.
Servera såsen till frukten
Sommaren är här och med den plockas
grillen fram. Att byta ut korven, grisköttet
mot kyckling eller fisk är inte så dumt.
Prova gärna några nya recept på grillat
samt nya tillbehör.
Smaklig måltid och glad sommar
önskar Christina J



juni 2012
vecka 22

vecka 23

1

fredag

2

lördag

3

söndag

4

måndag

5

tisdag
onsdag

6

16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning

18.00 Brandövning

Beställ mat!

Sveriges
nationaldag

7

torsdag

8

fredag

9

lördag

10 söndag
vecka 24

Café V öppnar för säsongen

16 -17 Biblioteket öppet

11 måndag
Beställ mat!

12 tisdag
13 onsdag
14 torsdag
15 fredag
16 lördag
17 söndag
vecka 25

16 -17 Biblioteket öppet

18 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

19 tisdag
20 onsdag
21 torsdag
22
23

fredag

13.00

midsommarafton

16.00

lördag

14.00 Folkdansare Öknaby dansgrupp - dansuppvisning på skolgården
Sommarens utställningar öppnar i Missionshuset
Värdshuset håller öppet alla dagar
10.00 Gudstjänst i bersån samt kaffe, Per Mathisen
16 -17 Biblioteket öppet

midsommardagen

24 söndag
vecka 26

Vi klär midsommarstången på skolgården.
Ta med blommor!
Midsommarbuffé på Värdshuset
Traditionellt midsommarfirande på skolgården.

25 måndag

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

26 tisdag
27 onsdag

Zonterapi och massage – Elisabeth Behr i skolan TIDSBESTÄLLNING

28 torsdag
29 fredag
30 lördag
Juli

1

söndag

vecka 27

2

måndag

3

tisdag

4

onsdag

På Värdshuset - Roffe Wikström
16 -17 Biblioteket öppet
Sophämtning

18.00 Brandövning

Beställ mat!

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

