Presentation av redaktionen …
Vilka skriver i Ö-bladet? Vilka är det som ser till att det kommer ut ett Ö-blad
varje månad? Ja, det varierar från månad till månad beroende på vilka som har
tid. Här på bilderna saknar vi en flitig medarbetare, nämligen Christina Johnsson.
DELAR AV REDAKTIONEN ÄR
IGÅNG MED MARS-NUMRET
AV Ö-BLADET.

Här är det Yvonne, Solveig, Åsa och Veronika som jobbar med
annonser och boktips mm

Har vi fått med allt? Eva och
Rosie kontrollerar kalendariet.

Redaktionen får in material från olika människor. En del lämnar lappar i postlådan vid skolan, andra mailar eller ringer. Vi har alltid ett ”sista datum” kring
den 25:e i varje månad, för att vi i redaktionen ska kunna få en överblick vad
som ska vara med och dela upp jobbet mellan oss. Tyvärr är det väl så att det
ofta kommer till saker efter den 25:e och då blir det svårt att få klart tidningen
så vi kan få ut den just den första dagen i en ny månad. Eftersom allt arbete är
ideellt får vi resonera som så att den blir klar när den blir – runt månadsskiftet
kommer den i alla fall ut! Och för att ni läsare ska kunna få ert Ö-blad har vi
två viktiga personer till. Ingemar som delar ut alla papperstidningar på ön och
Petter som ser till att Ö-bladet blir möjligt att sända som en pdf via e-posten.
På framsidan av detta Ö-blad ser vi Susanne och Dennis Randolf med sin vita
hund vid norra badet. (Hunden syns knappt på bilden.) De hade gjort upp en
brasa för att värma sig i den kalla vinden. De brukar vara på Vinön med husvagn på somrarna och nu hade de tagit sig en vintertur till ön.
Fotografer denna månad är Eva Widlund, Åsa Ödman, RoseMarie Olsson och
Henry James.
Bidrag till nästa Ö-blad vill vi ha senast 29 mars - allt som ni vill dela med er
av och som kan vara av intresse för övriga Ö-bladsläsare.
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
Vill du bli medlem i föreningen?
Medlemsavgiften för 2005 är 80 kr för enskild och 150 kr för en familj
VINÖNS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING, pg 46 94 70 - 9

Hur är det med isen?
Det är den ständiga frågan så här års. Och hur är det egentligen?

Efter de senaste dagarnas kyla är isen ganska tjock på många
ställen, 23 cm på västra sjön. Men det kan variera på olika ställen.
Tyvärr är det varken bra skridsko-is
eller tillräckligt med snö för de där
härliga skidturerna man annars kan
ta på sjön. Det går att åka skridskor
men då får man kryssa sig fram
mellan de hårda ”snöbutarna”.
Bästa färdmedlet förutom skoter är nog
sparken. Själva isen är alltså tjock, men alla
de här temperaturväxlingarna gör att det
blir många sprickor och råkar som kan vara
svåra att passera.
Det har länge varit mycket öppet vatten
runt färjeleden. De senaste dygnen har det
frusit på, men där är isen tunn.

Se upp för området nära färjeleden,
sundet, uddar och runt stenar och råkar.

Ha alltid isdubbar runt halsen. Tänk på att de ska
hänga högt. Med en "förlängd arm", en livlina,
en stav eller ispik når man varandra om det
skulle gå så illa att någon hamnar i vattnet.

Tjejträffar mars
•

Torsdag 3 mars: Matlagning: var och en tar med sig lite olika ingredienser och så
lagar vi god mat tillsammans.

•

Torsdag 10 mars: Påskpyssel

•

Måndag 14 mars: Färganalys (om vi blir tillräckligt många)

•

Torsdag 24 mars: Påskfest, knytkalas

•

Torsdag 31 mars: Ö-bladet mm

Studiecirkeln om ”Vinön förr” har startat för våren.
Träffar under mars månad:
• Lördag 5 mars kl 14.30
• Lördag 19 mars kl 14.30

Öppet hus i Vinöns skola
• Onsdagen 16 mars kl 14.15
Lännäs församling, Svenska kyrkan
Hjärtligt välkomna!

Sång på gång
Vi träffas och sjunger tillsammans i skolan 13 mars kl 15.00.
Nu börjar vi träna på alla vackra vårsånger inför Valborgsmässoafton.

Årsmöte
Vinöns sågbolag
Jag fortsätter att baka på
beställning till fredagar,
nu även semlor i sortimentet.
När Du beställer bröd till påsk är
det bra om Du ringer på onsdagen
för hämtning på skärtorsdagen.

Sågbolaget kallar alla
medlemmar till årsmöte
torsdag 10 mars kl 19.00
i Vinöns skola.

tel 44 81 60 eller
070 - 239 02 11

Sten

Färganalys!
Finns det intresse för färganalys?
Måndag 14 mars kan Gun-Britt Knutsson
komma ut till oss och göra en enklare
variant av färganalys. Hon tar då emot en
grupp på 3-7 st, startar med en allmän information
till alla och ägnar sedan ca 20-30 min åt
varje person. Detta kostar 390:-/person
+ lite reseersättning till Gun-Britt.
Vilka är intresserade?
Anmälan till Yvonne Karlsson tel 44 80 57 el 073-928 04 05
senast måndag 7 mars.

Hos Mona finns nu

med mera
Välkommen! Mona Blixt
44 80 50 eller 070-370 59 50

Vinöns kultur- och hembygdsförening söker

hantverkare, konstnärer samt sommarjobbande
ungdomar inför sommaren. Kontakta styrelsen
(Sune, Eva, Yvonne, Rosie, Sten, Solveig, Mona,
Nils, Anna-Greta, Berthold)

Nu börjar vi med en artikelserie om minnen från upplevelser och händelser på Vinön.
Vi vill att ni skriver ned några rader och skickar eller mailar till Ö-bladet. Vi börjar
denna serie med ett bidrag från Gunilla Blomé som bodde med sina föräldrar på
norra Vinön.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sune och Karl-Gunnar hade väl hört om saken från de stora hemma, och sen
kanske invigt lekkamraten, Lasse Ring från Stockholm. Lasse var sommarbarn hos
Edward och Svea som bodde på väg ner till sjön i stugan bortom stora stenen och
körsbärssnåret. Nu satt min kusin Birgitta och jag uppe på stenen när Lasse dök
upp och gjorde sig märkvärdig och berättade; bröderna Sigvard och Ernst
Nilsson hade åkt till Trollhättan för att köpa en stor båt, Trollet, och nu var de
på väg genom kanaler och sjöar tvärs genom Sverige hit till Vinön som skulle bli
fartygets nya hemmahamn. Båten var tänkt att främst användas för att frakta
öns produkter, potatis, grönsaker, bär och frukt till torget i Örebro på
lördagarna.
Det var en varm dag och vi
låg i vattnet vid norra
stranden när båten dök upp
i fjärran. Allt närmare kom
den; lång med många
fyrkantiga fönster, lite
nedsänkt i mitten som en
galosch, ganska låg i stäven.
Men nu stod ett annat namn
på skylten ovanför styrhytten; det stod ”Hjälmardrott” – Hjälmarens Drottning!
Vi lärde oss snart att vi, när båten låg i hamn, kunde klättra upp från bryggan via
relingen till båtens tak, ta sats, springa och hoppa i en lång båge ut över det
öppna akterdäcket för att landa i plurret.
Fredagskvällarna kom att bli veckans höjdpunkt. På bygatan gick en ström av
vagnar och kärror från öns alla gårdar – fanns det inte över fyrtio hemman på ön
vid den här tiden? – för att lasta av på båten inför den tidiga lördagsmorgonens
torgresa. Det var både ox- och hästdragna ekipage och kuskarna var snälla nog
att stanna till så att vi barn kunde klättra upp och åka med en bit. Fram och
tillbaka åkte vi, på fullastade kärror i ena riktningen (nog mumsade vi
obetänksamt och i mesta laget ur de fyllda körsbärslådorna) och tomme i den
andra. Oxkärrorna var långsamma och mindre populära, de hästdragna bäst.

Tills de fick konkurrens när öns första så kallade epatraktor dök upp; en
ombyggd lastbil utan flak. Fort gick det och här ville alla åka med.
Det var också fest när Hjälmardrott återvände vid femtiden på
lördagseftermiddagen. Sigvard var kapten och styrman på resan, Ernst maskinist
och Hulda, Sigvards fru, donade med porslinet i pentryt och bjöd sen omkring
kaffe åt passagerarna som satt på bänkarna utefter salongens långsidor. Många
av sommargästpapporna kom ut med båten från jobben i stan liksom
sommargästernas helgfrämmande. Dessa hade alltid väskor, kassar och ofta
tårtkartonger med sig.
Ännu var bilen inte att räkna med. Folk åkte med ”Potatisbåten” eller färja och
buss till och från stan. En av de första på ön som skaffade egen bil var Frans
Olsson, Marianne Lundholms farbror. Det var ingen stor bil, inte var den ny
heller och kofferten var så gott som obefintlig. Frans hade köpt den för att
lasta in sina potatissäckar, de fick han lägga i baksätet, för att köra till
fastlandet. Folk på ön tyckte att han frestade bilens fjädrar för hårt med den
lasten. Fjädrarna gav sig också en efter en.
Fler viningar skaffade bil. Färjan mellan Hampetorp och färjeläget på södra ön
byttes ut och blev med åren allt större och kunde ta allt fler bilar. Potatisbåten
hade spelat ut sin roll. Jag minns inte när den lämnade Vinön för gott. Men förra
våren, under en bilresa längs ostkusten, slog hjärtat plötsligt en extra volt i
bröstet; jag såg en båt med samma galoschform som vår gamla potatisbåt,
samma vita långsidor, samma rad av fyrkantiga fönster - var det ett
systerfartyg – eller var det självaste Hjälmarens Drottning?
GUNILLA BLOMÉ
Jag bodde i ett vitt hus längs bygatan på norra ön många somrar alltifrån
krigsslutet.

Ett stort grattis
Till Eva Widlund som kammade hem en storvinst i fredagens TV-sända upplaga av
programmet Ordjakten.
önskar
Styrelsen för Vinöns Kultur och Hembygdsförening

Vinöns Kultur och Hembygdsförening hälsar alla
VÄLKOMNA till
den 19 mars kl 13-17
Titta gärna in och var med…
I lilla salen pågår studiecirkeln om Vinön historia kl 14.30-16.30. I stora salen kan
man fika till självkostnadspris, under tiden man tittar igenom pärmar och protokoll.
De papper som rör Våg 21-projektet finns på plats, liksom Nyhetsblad och annat från
Skärgårdarnas Riksförbund. En trappa upp kan man passa på att låna en bra bok i
biblioteket! Finns det någon ”personal” till hands kan man även få testa sina datorkunskaper. Prova gärna på tränings-redskapen i hallen. En trappa ner i källaren
pågår vävning.

Lördagen den 19 mars kl 16.00

Husmanskost på Värdshuset
- till självkostnadspris

Ärtsoppa och
Våfflor med sylt och grädde
Anmälan senast 16 mars till :
Lasse Broström 073- 337 52 31 eller Ingemar Andersson 070 – 583 09 91
Nästa gång är den 7 maj, då vi äter isterband med dillstuvad potatis
alt. chorizo. Till efterrätt blir det ostkaka, sylt och grädde.

Grattis Therese och Johan !
som fick en flicka på min födelsedag den 28 februari!
Veronika

SKROTINSAMLING
Passa på och lämna järnskrot under vecka 10-11 ( 7/3-20/3 )
till Stena Gotthard AB, som ställer ut containrar vid:
• Vinöns Värdshus
• Vinöbagar´n
OBS! Containern får endast fyllas upp till kanten, för säkerheten vid
transporten.
Det får vara vilket järnskrot som helst. Behöver inte vara helt rent järn. Det gör
inget om det finns lite trä, plast eller gummi på skrotet, men inga däck kvar på
fälg.
Hushållsskrot som tvätt-, diskmaskiner, kyl och frys kan du lämna kostnadsfritt
vid kommunens återvinningsstation.
OBS! Plåtfat, motorer, växellådor, måste vara ordentligt tömda och öppnade.
Farmartankar kan efter överenskommelse tas emot.
FARLIGT AVFALL får inte blandas med övrigt skrot!
Vi erbjuder dig vårt insamlingssystem Grön Gård för farligt avfall t ex
batterier, oljefilter, spillolja, lysrör. Med Grön Gård får du ett tryggt och säkert
omhändertagande av ditt farliga avfall. För mer information vänligen kontakta
oss på Stena.
Den skrot Du lämnar vid insamlingsplatserna går betalningen till Vinöns Kulturoch Hembygdsförening.
Ta tillfället i akt och städa i och runt husen och i hagarna.
För att veta vilken volym det rör sig om; anmäl till Sten vad du vill bli av med.
Vinöns Kultur-och Hembygdsförening
Styrelsen / Sten Karlsson

tel 019- 44 80 15
019- 44 81 60
070- 239 02 11

Trädgårdssidan i mars ska handla om våra närmaste växter nämligen
krukväxterna. Krukväxter är ett ganska så nytt fenomen. Att ha växter
inne blev först populärt hos adeln när man ville visa upp hur rik man var
genom att bygga orangerier för att ha t ex agave och citrusfrukter i. I
början på 1800-talet kom krukväxterna ut till borgerskapet och spred sig
vidare. Balsamin (Impatens balsamina) och Dr Westerlunds hälsoblomma
(Pelargonium ´Graveolens´) är två exempel på blommor som tidigt nådde
till de svenska allmogehemmen. Dr Westerlunds hälsoblomma kallas
också för
Rosengeranium. Den var
väldigt populär för den
doftade gott, och ansågs
kunna fördriva mal,
flugor och annan ohyra.
Informationen om
krukväxter i ett historiskt
perspektiv har jag tagit
från Karin Martinssons
artikel i Människan och
naturen Etnobiologi i
Sverige.
Efter denna tillbakablick
kan vi ju ta en titt i våra
Gloxinia (Sinningia speciosa)
egna fönster. Nu när ljuset återkommer är det
idé att plantera om våra krukväxter och börja
ta sticklingar och skott på dem. Det är också dags att börja ge dem lite
blomsternäring, så de får en liten skjuts. Krukväxterna har det ofta lite
tufft på vintern, de går lite på sparlåga eftersom det är för lite ljus åt dem.
Man säger ju ofta att man ska ha blommor i sovrummet så att man får
mycket syre. Det finns en viss sanning i det men man får även betänka
att växterna gör av med syre också när de själva förbränner energi. Det
optimala vore att ha växterna i sovrummet på dagen och sen flytta ut
dem på natten så att de inte förbrukar det syre de använder. Vissa
krukväxter är bra på att ta upp farliga ämnen i luften, och är bra
luftfuktare. Vi mår också bättre om vi har gröna växter omkring oss, det
kan vara därför man har satsat på att ha så mycket grönt i glasgatan på
USÖ.
När man tar sticklingar ska man sätta dessa direkt i jord. Man behöver
inte sätta dem i vatten, de är ju (oftast) inte vattenväxter. Om man sätter
skott i vatten i genomskinliga glas så kommer rötterna dessutom att tro
att de ska syssla med fotosyntes. Sen när man sätter ner dem i jorden
och då får rötterna en chock. Om sticklingarna ska ta sig är mycket upp
till hur moderplantan mår, en skraltig moderplanta ger ynkliga skott.
Ljusa trädgårdshälsningar från Rosie på Vinön.

Recept
Guldgul paj med bacon
Pajdeg:
1½ dl vetemjöl
1 dl grahamsmjöl
100 gr smör el margarin
2 msk vatten

Fyllning:
1 pkt bacon, ca 140 gr
250 gr bladspenat, gärna färsk
1 gul lök
smör, salt och peppar
250 gr cottage cheese, KESO naturell
1 dl mjölk
3 ägg
1 tsk gurkmeja
1 dl riven lagrad ost, t ex prästost

Gör så här:
Sätt ugnen på 200.
Pajdeg: Hacka ihop mjöl och smör till en grynig massa, tillsätt vatten och arbeta snabbt ihop
till en deg. Tryck eller kavla ut degen i en pajform ca 22 cm i diameter. Nagga och ställ in i
kylen ca 30 min.
Fyllning: Strimla och stek baconet, häll bort fettet. Rensa den färska spenaten eller krama ut
den frysta väl. Skala och hacka löken och fräs den i smör, tillsätt spenat och låt den fräsa
med. Rör ner baconet och smaka av med salt och peppar.
Förgrädda pajskalet i 10-15 min. Fördela spenatblandningen i pajskalet. Blanda cottage
cheese med mjölk, ägg och gurkmeja, häll blandningen i skalet och strö över osten. Grädda
pajen i nedre delen av ugnen ca 30 min. Servera med sallad.

Grön Jansson
Ingredienser:
4 potatisar
2 morötter
1 burk ansjovisfiléer, ca 100 gr
2 dl mjölk

300 gr kålrot
1 purjolök
2 dl vispgrädde
1 msk ströbröd

Gör så här:
Sätt ugnen på 200. Skala potatis, kålrot och morötter. Skär dem i skivor och sedan i tunna
strimlor. Skölj och strimla purjolöken. Lägg häften av det strimlade i en smord ugnssäker
form. Täck med ansjovis och lägg på resten av det strimlade. Häll på grädde, mjölk och lite av
ansjovisspadet. Strö över ströbrödet. Grädda i nedre delen av ugnen ca 1 tim. Servera med
hårt bröd. Tips: rätten kan göras helt klar för att sedan värmas till serveringen.
Recepten är hämtade från Arla.se.

Månadens boktips
Farligt byte av Janet Evanovich
Stephanie Plum – tuff brud i lyxförpackning
Är det okej att låta hunden bajsa på en oväns gräsmatta? Drömma om en sexig
polis samtidigt som man längtar efter en spännande prisjägare? Sparka på gamla
gubbar som skjuter på en? Uppmuntra mormors flirtande på begravningsmottagningar? Eller äta kakor till frukost?
Stephanie Plum – New Jerseys tuffaste prisjägare – tycker det tillhör vardagen.
I ”Farligt byte”, den sjunde boken om Stephanie Plum är hon tillbaka, lika
fenomenal och underhållande som vanligt.
Nu finns den att låna på Vinöns bibliotek, öppet söndagar mellan 16.00-17-00.
Obs påskstängt söndagen den 27/3!
Hjärtligt välkomna!

På gång i projektet…
Oskar Widlund har haft digitalkamerakurs med
två grupper. Det var både de som hade egna kameror och de som ville
lära sig mer om den digitalkamera som finns till förfogande för projektet.
Vi valde att dela in oss i två smågrupper så att alla skulle få chansen att
prova på. Nu funderar vi på om vi ska ha en fortsättning nu någon helg
här framåt.
Innan projektet drog igång, hade vi mycket hjälp av ALMI företagspartner
och framför allt Julie Gjersö. Hon har varit mammaledig en tid, men nu är
hon tillbaka. Projektledarna för de olika projekten är välkomna på ett litet
möte i skolan den 3:e mars kl 14.15 med Julie som gärna vill veta vad vi
har haft för oss sen sist.
Vinöns alldeles egna hemsida börjar ta form. Det har kommit in texter och
annan information som sorteras upp av de eminenta bröderna Widlund.
Jag har fått se lite av det som komma skall och jag är mycket nöjd, jag är
övertygad om att den kommer bli superbra!
Eva, Solveig och jag ska på en utbildning och informationsdag om
redovisning och annat kul nu den 5 mars, så om det är några frågor som
ni vill att vi ska ta med oss till Våg 21-kontoret så hör av er.
Om det är något du funderar över så får du gärna slå en signal till mig,
jag kommer att bo på Vinön i åtta veckor framåt.
Hälsningar från Rosie! Tel. 44 80 77 el 44 80 86

Tema-vandringar, vad är det?
kanske någon har undrat.
Det handlar om vandringar med
små barngrupper där man lär sig om
olika teman förknippade med ön och sjön.
I första hand handlar det om barn i de lägre
årskurserna, upp t.o.m. sexan.
”Att lära med alla sinnen” är ledord för ett aktivt lärande. Här gäller det
dessutom att vi ska vara utomhus så stor del som möjligt. Vi ska lära i, om
och av naturen. Att få se och höra, känna, lukta och smaka ger bestående
kunskaper.
För olika teman behöver jag hjälp av olika medarbetare. Jag söker därför
alla som någon gång kan ta emot en grupp barn för att visa och berätta om
det man jobbar med eller det man helt enkelt är intresserad av.
Vi har nu haft ett antal möten och jag har pratat med många vinöbor. Det
har kommit upp många bra uppslag på våra möten. Ett nätverk kring
temavandringarna håller på att bildas. När jag så får ut en grupp barn vet
jag vilka jag kan kontakta.
Det är inte bara vinöbor som har visat sitt intresse för temavandringarna.
Flera sommargäster har också hört av sig.
En av dem är Annika Sandahl, som också
såg till att jag fick göra ett studiebesök på
Askövikens naturskola utanför Västerås.
Här hade ett envist arbete under många
år resulterat i denna fina byggnad där man
kunde ta emot olika grupper för olika
sorters naturstudier.
Genom att göra studiebesök på andra
ställen kan man få tips och idéer på hur
vi kan göra här på Vinön, anpassat för
våra förhållanden.
Vill du veta mer eller vill du vara med
i nätverket hör av dig till mig på tel
0768-56 46 92 eller hemtelefonen
44 80 48!!
Vi ses och hörs!

Här ses Annika tillsammans med
Christer Svensk som förestår
Askövikens naturskola.

Hälsningar Eva Widlund

═══════════════════════════════════════

Målningsarbeten utföres
Joakim Holmkvist
mobil 070 – 598 26 84
hemtel 019 – 45 81 54
Innehar F-skatt

Sänder
en
påskhälsning

ÖNSKAR VI
ALLA
LÄSARE

till Elsa
på Solgården
från Yvonne med familj

Vi ordnar konferenser för max 35 pers, men även fika på möten och
andra sammankomster.
Bokning och förfrågningar: Yvonne tel: 019-44 80 57, 073-928 04 05
Sten tel: 070-239 02 11

mars 2005
v. 9
1 tisdag
18.30

2 onsdag
3 torsdag

Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan TIDSBESTÄLLNING
Simresa till Vingåker. Samling vid färjan 17.40
Brandövning
Fotvård – Viola Hjälmarö i skolan TIDSBESTÄLLNING

19.00

Sophämtning
Tjejträff ”Matlagning”

14.30

Studiecirkeln ”Vinön förr”

Beställ bröd!

4 fredag
5 lördag
6 söndag
v. 10

16 - 17

Biblioteket öppet

7 måndag
8 tisdag

Simresa till Vingåker

Internationella kvinnodagen

9 onsdag
10 torsdag

19.00
19.00

Sågbolagsmöte i skolan
Tjejträff - påskpyssel

Beställ bröd!

11 fredag
12 lördag
v. 11

Kronprinsessans namnsdag

13 söndag

15.00
16 - 17

14 måndag

19.00

15 tisdag

♫ Sång på gång♫ Biblioteket öppet
Tjejträff - Färganalys mm
Simresa till Vingåker

16 onsdag

14.15

17 torsdag

Öppet hus, Svenska kyrkan
Sophämtning

Beställ bröd!

18 fredag

v. 12

19 lördag

13 – 17
14.30
16.00

Hembygdsföreningen har ÖPPET HUS i skolan
Vinön förr – studiecirkel
Husmanskost på Värdshuset

20 söndag

16 – 17

Biblioteket öppet

Vårdagjämningen

21 måndag
22 tisdag

Simresa till Vingåker

PÅSK23 onsdag
LOV
24
25
26
27
v. 13

28

torsdag
Skärtorsdagen

OBS: Beställ bröd!

19.00

Tjejträff - påskfest, knytis

fredag

Våffeldagen

Långfredagen

lördag
Påskafton

söndag

Sommartiden börjar. Ställ fram klockan en timme!
Biblioteket stängt

Påskdagen

måndag
Annandag påsk

10.30
19.00

Gudstjänst i Missionshuset, Mikael Schmidt
Svenska kyrkan, kyrkkaffe
Styrelsemöte Hembygdsföreningen
Lämna in bidrag till nästa Ö-blad!
Simresa till Vingåker

29 tisdag
30 onsdag
31 torsdag

19.00

Sophämtning
Tjejträff - redaktionsarbete mm

Beställ bröd!

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

