Några ord från redaktionen ...
Vintern fortsätter hålla sitt grepp om Vinön
och Sverige. Nu börjar vi - trots det vackra
vintervädret - att längta efter våren. Tittar
man på långtidsprognoserna på nätet verkar
det som det blir plusgrader och sol från 8 mars
och framåt, så då ska väl snötäcket börja
minska för att så småningom försvinna och
förbereda för vårens ankomst. Vårdagjämning
20 mars och sommartid som börjar 28 april – ja
det bådar för att vi går mot ännu ljusare tider!
Några anonyma vinöbor vill rikta ett stort tack till de personer som försökte anlägga en vinterväg för
att göra det lättare för oss att komma till och från ön.
Tittar man i kalendariet kommer det att hända en hel del under mars månad. Först och främst vill
redaktionen slå ett extra slag för ”Första‐hjälpen‐utbildningen” som sker den 13 mars.
Ta nu tillfället i akt och skaffa dig eller repetera de nödvändiga kunskaper du behöver för att klara
enklare olycksfall. Ring redan idag till Veronika Persson, tel 070 743 82 45, och anmäl dig!
Den 20 mars blir det underhållning och paketauktion till förmån för SSRS Hjälmaren i Missionshuset.
Här hoppas vi att få se så många vinöbor och sommargäster som möjligt. Under mars kommer också
SSRS Hjälmaren behöva många händer som kan hjälpa till och jobba i Ingemars verkstad redan från
6 mars. Se på varvslistan i Ö‐bladet vad du kan hjälpa till med! I påskveckan samlas den blivande
stödföreningen för SSRS Hjälmaren och då hoppas vi att även några sommargäster dyker upp.
För att det ska bli något Ö‐blad i april vädjar redaktionen till alla att hjälpa till med detta. Christina
befinner sig på resande fot så Eva är ensam att dra lasset. Hör av dig till Eva (eva.widlund@vinon.se)
eller direkt till Ö‐bladet (o‐bladet@vinon.se).
Fotografer i detta Ö‐blad är Ulf Johnsson och Eva Widlund.

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

Glöm inte bort
lördagen den 13 mars klockan 10.30
Anders Löfsäter och Veronika Persson erbjuder då en

Första Hjälpen-utbildning
för alla intresserade.
Har du gått en utbildning tidigare är det dags att repetera!
Har du aldrig gått en sådan kurs är det hög tid att göra det nu!
Anmälan senast 7 mars till Veronika Persson, tel 070 743 82 45

PAKETAUKTION OCH UNDERHÅLLNING TILL
FÖRMÅN FÖR SSRS HJÄLMAREN
lördag 20 mars klockan 18.30
i Vinöns missionshus
Dennis Lundmark med flera från Julita
spelar och sjunger.
Skänk ett eller flera paket till ett värde av minst 50 kr som sedan auktioneras ut.
Kaffe med bröd finns at köpa. Hela behållningen går till SSRS Hjälmaren.

Stödgruppen för SSRS Hjälmaren

FÄRJEGRUPPEN INFORMERAR
Arbetet med överklagandet går vidare. Skrivelse från Vägverket Region Mälardalen har
inkommit och färjegruppen utformar sitt svar på denna. Svaret skall vara inlämnat till
Länsstyrelsen innan 15 mars.
Något beslutsdatum rörande överklagandet finns inte angivet.
Färjegruppen

STÄD- OCH HUDPARTY
Demonstration av Amways städ- och hudprodukter som är miljövänliga
och väldigt dryga.

Söndag 21 mars klockan 14.00 i Vinöns skola
Elisabeth Laxton kommer och demonstrerar.
Alla är hjärtligt välkomna!
Susanne Reinholdsson

TJEJTRÄFFAR I MARS
torsdag 4 mars

Vi bowlar i Vingåker

onsdag 10 mars

Spelkväll

torsdag 18 mars

Vi har åter en syjunta. Ta med ett handarbete.

onsdag 24 mars

Nu är det våffeldags! Vi provar olika recept.

BYALAGSMÖTE!
Södra Vinöns Byalag
kallar till årsmöte söndag 28 mars
kl 17.15 i Vinöns skola
- Sedvanliga årsmötesförhandlingar
- Nabben
Obs: Sommartid

Välkomna!
Styrelsen

Tjugholmen 13 februari
Det blev inte det solsken vi hoppats på. Det kom först på
söndagen. Ett tjugotal Vinöbor trotsade gråvädret och
hade trevligt, grillade och trivdes på Tjugholmen. Det fanns
många sätt att ta sig dit skidor, spark och så apostla‐
hästarna. Men med skotrarna blev det dock en del fast‐
körningar på den stöpiga isen. Trots det ser vi ser fram
emot fler dagar tillsammans på vår sjö!

Sjöräddningssällskapets räddningsbåt ska på varv!
Som varje vinter ska vi på stationen fixa och dona med våra båtar och nu ska Rescue Hjälmaren in
i Ingemar Anderssons fina verkstad för att vi ska kunna utföra en rad med servicepunkter och
annat underhåll. Som bekant är vi ett fåtal i
detta glada gäng som delar på jour har ordnat
med detta under alla år men i år ber vi om din
hjälp för att underlätta jobbet för oss. För att
vi ska kunna arbeta strukturerat har jag
snickrat ihop en varvslista med en rad punkter
som jag vill ha hjälp att fylla upp med namn
och kanske även företag om det är så att
materiel saknas. Vi kommer dra igång med
första arbetsdagen redan nu på lördag den
6:e mars, det första vi gör är att gå igenom
vem som kan ta vilka punkter.

Är det så att någon utanför besättningen läser detta och vet om de kan fixa
materiel eller ta en punkt, tveka inte att kontakta mig.

Arbetsdagar: 6 & 7 mars, 13 & 14 mars, 20 & 21 mars.
Även under andra tider för de som vill och kan., Båten ska stå på plats fr.o.m. den 6:e mars.

Samling för genomgång av varvslista klockan 10:00 den 6 mars.
Plats: Ingemars verkstad på Södra Vinön.
PS. Vi kommer att ha kaffe på plats,
och även lite ätbart för de som är kvar och jobbar med båten.
Roger Blixt

ONSDAG 31 MARS
är det åter dags för SSRS Hjälmarens stödgrupp att samlas i
Vinöns skola.
Som vanligt samlas vi klockan 19.00 och vi hoppas på stor uppslutning.
Alla kan hjälpa till med något för att avlasta besättningen!
Stödgruppen för SSRS Hjälmaren

Varvslista Rescue Hjälmaren 90E-106
Åtgärd

Vem/vilka fixar

Bättringsmåla skrov,
behov
slipmaskin & färg/rollers
m.m.
Om arbetskraft & mängd
färg finnes så är
naturligtvis en helmålning
av båten önskvärd.
Bättringsmåla i maskinrum
(Tvätta & avfetta först)
Stäven, stege & lucka
Behöver riktas o monteras
Service – olja & filter,
cyklonrenare
Jetaggregat, inspektion
samt ”fila grader på
impeller”
Kylsystem, isärtagning
värmeväxlare &
impellerhus
Utbyte av
handlänspumpar,
maskinrum & transportrum
Avfettning av maskinrum
Utvändig skrubbning av
båt
Inventering/städning
papper & pärmar ombord
Översyn – fendrar &
tampar till dessa
Takluckor, går trögt, har
tappat gummidämpare
Batterier start &
förbrukning
poler & vattennivå
Maskinrumsluckor,
låsfunktion osäker
Byta kedjor & hakar till
relingsöppning
Byggnation av operativ
Ombyggnadsgruppen
plats
(Roger, m.fl.)
Byggnation av
hyllförvaring i transportrum

Vem fixar
materiel

Roger

(Delvis bod)

Roger
Roger

Finns i boden

Kan finnas i
boden
Ombyggnads
-gruppen
Fråga ombyggnadsgrupp

Datum

BOKRECENSION
Kioskdeckare Kalle Skavank – Klotter i Kärrtorp av Petrus Dahlin och
Sofia Flakenhem

Klotter i Kärrtorp är en bok om Kalle Skavank.
Kalle Skavank är en kioskdeckare. Han heter egentligen Kalle Flodqvist. Han jobbar i en
kiosk på loven åt sin pappa Magnus, Magnus jobbar extra på ICA för kiosken ger inte
tillräckligt mycket pengar. Men han verkar tycka om den för mycket för att sälja den.
Kalles mamma Emma är död sedan länge hon blev överkörd när hon räddade Kalle från ett
tåg därför har han ingen höger fot. Kalle är tio år. Hans kusin Dilsa hjälper honom med att
lösa problem. Kalle och pappa Magnus har en ängel och det är mamma Emma.
Baksidan: Första dagen på påsklovet kom rektorn för Brotorpsskolan till mig. Han var
bekymrad. Några hade klottrat och förstört skolan för tiotusentals kronor. Polisen brydde
sig inte och nu ville han ha min hjälp att hitta klottrarna
Kalle Skavank och Dilsa är Stockholms södra förorters i särklass coolaste detektiver
Kalle ringer till sin kusin Dilsa och berättar om sitt nya uppdrag. Du menar väll vårt
uppdrag säger Dilsa och skrattar.
Mer böcker om Kalle Skavank.
Ugglor i Bagarmossen.
Änglar på Skogskyrkogården
Stöld på Tistelvägen
Motorsågar i Björkhagen
Gravstenen i Enskededalen
Det ska komma fler Böcker om Kalle Skavank under 2010 och framåt.
Perfekta böcker för alla som gillar LasseMajas detektivbyrå
Erica Linde

VED BRIST!
Vinterns eldande har tärt hårt på vårt ved förråd.
Har någon möjlighet att sälja ½-1m³ ved, så vi kan hålla värmen fram till att vårsolen åter
börjar värma vår bostad?
Ring i så fall till en småhuttrande Peter Kumlin.
019-448046

070-514 64 04

Ett reportage från båtbyggeriet
Del 1
Utmed den sörmländska kusten, sex kilometer utanför Trosa, ligger
Stensunds folkhögskola, där man möts av en doft av tjära i den gemytliga
båtateljén. Detta läsår går sjutton elever båtbyggarlinjen för att lära sig att
bygga en klinkbyggd allmogebåt i ett båtlag. Bland de åtta båtar som
tillverkas finns en Hjälmarsnipa, en Färöbåt och en jaktkanot från Blekinge.
Detta reportage skildrar första terminen på båtbyggarlinjen och tillverkningen
av en Hjälmarsnipa.

Långsegling

Läsåret började med en tio dagars långsegling i Sörmlands skärgård. Den
1 september satte vi segel och gav oss ut på havet i två öppna långbåtar.
Vi gick iland på en mängd öar däribland Nåttarö, Sandskär och Öja där vi
tältade och lagade mat över lägerelden. Sjörapporten inledde dagen och
avgjorde om vi skulle segla, ro eller bli kvar på ön och måla akvarell och slå
knopar. Vi träffade även skärgårdsbor och fick lära känna den
skärgårdskultur som allmogebåtarna sprungit ur.

Bengt och Ingrid Blom

På Hartsö lade vi till vid Bengt och
Ingrid Bloms brygga. Ingrids
förfäder har bott på ön sedan
slutet av 1500-talet. Bengt och
Ingrid träffades under andra
världskriget, 1943, då Bengt skulle
avverka skog på ön efter sin
militärtjänstgöring.
Från Hartsö rodde vi sedan till
Ringsö
och
träffade
Evert
Pettersson. Han har bott på ön i
hela sitt liv och tar hand om ett
litet skärgårdsmuseum i en sjöbod
som han förevisade.

Evert visar ett gammalt
redskap.

Hjälmarsnipan
Uppmätning

Hjälmarsnipan ovan är byggd på Vinön år 1934 av Carl Theodor Blom. Den
ägs av Frida Eriksson från Valen, som har lånat ut den för uppmätning.
Vi började med att mäta upp kölen och kölplankan samt stävarnas kurva,
genom att ta olika punkter på stävarna och mäta avståndet från
nollpunkten och djupet från ett vågrätt uppspänt snöre. Därefter markerade
vi fem tvärsnitt och tillverkade mallar till den nya båten.
Kölsträckning
För att det ska bli hållbart är det viktigt att ta
hänsyn till träslagets fiberriktning. Stävarna är
därför gjorda av böjda grenar och 2 tums
furuplankor.
Akterstäven är fäst på kölen med ett knä medan
förstäven till hälften består av en böjd tallgren
som är ihop-laskad med en rak planka. Hela
konstruktionen bultas sedan samman med
kölen och kölplankan. Bultarna har en
metallplatta påsvetsad i rätt vinkel mot
konstruktionen, vilket försänks i kölen.

Den nya båten är kölsträckt och den gamla
ligger till höger i bakgrunden.

Akterstäven är ihop-bultad med
ett knä med tjära emellan.

Mallarna är uppsatta. Därefter tillverkas
stöttor till borden och mallarna tas ner.

Bordläggning
Landningen på kölplankan är 25 mm bred och hyvlas i
den vinkel bordet ska ligga an. Vinkeln på det första
bordet varierar från 76° midskepps till 24° i aktern
respektive 30° i fören. Detta ska ske i en jämn övergång
över kölplankan och sedan in i stävarna. Landningens
vinkel mäts på bilden till höger. Därefter huggs
spunningen ut i stävarna och borden passas in.
Hjälmarsnipans bordläggning görs i lärk, vilket ger
båten en rödaktig färgton. Borden är 15 mm tjocka och
basas för att anta rätt form.

Landningens vinkel
mäts på kölplankan.

Basning av bord
Vid basning kokas
vatten upp i en
ångpanna och ångan
leds in i bastrumman
där borden sätts in.
Tjockleken avgör hur
länge de ska vara
inne. En regel är att
Eric springer in med det varma
brädan ska basas en bordet.
timme per tum.
Därefter gäller det att snabbt springa in med de
varma borden och tvinga upp dem mot stöttorna,
medan de fortfarande är samarbetsvilliga.
Borden är inne i bastrumman.

Uppsättning av bord
Laskarna,
skarvarna
mellan
borden, är det sista som görs
innan borden nitas upp. De ska
vara fem gånger bordets tjocklek,
vilket för denna båt innebär 75
mm långa.
På första bordvarvet är laskarna
satta i mitten av båten. De
förskjuts sedan ca 40 cm till
nästa bordvarv.
När
även
laskarna
blivit
inpassade är det dags att nita
upp borden. Detta görs med
kopparspik och nitbrickor.

Första bordvarvet kom upp innan jullovet.

Repslagningsresa
Efter en intensiv period i båtbyggeriet bar det av till Hälsingland för att slå rep
till båtarna. Norrlandsvistelsen inleddes med ett besök i yxsmedjan i
Gränsfors och följdes av två dagars repslagning i Jättendal.
Studiebesök i Gränsfors
Gränsfors Bruk har sex smideshammare med en
slagkraft på ca 180 ton. De flesta är tillverkade i
Arboga på 1930- och 40-talen.
Vid smidning värms stålet först till 1200°C och den
glödande änden klipps av. Stålbiten bearbetas mot de
olika städen och dynorna och förvandlas senare till
ett yxhuvud. Därefter slipas och härdas yxeggen och
slutligen trycks skaftet på med en hydraulpress.
Smeden bearbetar stålet med
smideshammaren.

Repslagning i Jättendal
Utmed en liten skogsväg i Jättendal
ligger Handslagets repslagarbana.
Handslaget är en förening som
bildades i början av 1990-talet för att
bevara repslagartraditionen. Det var
Vilhelm Eriksson i Mellanfjärden som
förmedlade repslagarkonsten till en
skara gesäller. Tre av dessa, Karin,
Gunnel och Birgit visade oss hur man
spinner garn av lin och sedan slår rep
av det.

Gunnel vevar på
repslagarhjulet…

...och Birgit och Karin
formar garnet i handen.

Repen till båtarna slås däremot av syntethampa
eftersom seglen sys i syntetduk. Repen slås i olika
dimensioner och kvalitéer beroende på vad de ska
användas till. Exempelvis ska likrepen, som sys fast
runt seglen, slås hårt och vara 10 mm tjocka.
Sammanlagt slog vi över 40 m rep till Hjälmarsnipan.
De tre kardelerna slås
samman till ett rep.

Hälsningar från båtbyggarna på Stensund
genom Susanne Andersson

Tack, tack!
Hur skulle vi klara oss utan
Brylle och hans telefon.
Det är ofattbart att det
kommit så mycket snö på
Vinön, och mer ska det bli
säger de som vet. Vi får
hjälp med plogning och sen
skottar och skottar vi som
alla andra. Hoppas kylan
avtar för nu är snart veden
slut för en del av oss!

Vinterhelg
med kursen

Grillplatsen vid norra badet har
varit gömd under all snö men nu
skottades den fram. En brasa
tändes och kursdeltagarna
bänkade sig runt elden för att
njuta av det viktiga eftermiddags‐
fikat. Varm, torr, mätt och glad!
Det är viktiga ingredienser för
lyckade utedagar.
Säkerhetsfrågor är naturligtvis
också mycket viktiga för att man
ska känna sig trygg! Att veta hur man hanterar olika säkerhetsutrustningar är därför en viktig del i
kursen. Och det här med isdubbar, var ska man ha dem? Hur ska man använda dem om olyckan
skulle vara framme? Enda sättet att lära är att träna och man kan ju faktiskt börja träna uppe på isen.
Undrar hur många öbor som har kört ett isdubbsrace?
Nu är vi alltså igång igen med årets kurs i Utomhuspedagogik.
Kursens vinterhelg bjöd verkligen på riktigt vinterväder med mycket
snö. Lite mildare väder under lördagen gjorde att det blev bra spark‐
före på vägen men svårare att ta sig ut på isen. Till söndagen hade
dock skoterspåren frusit till så pass att vi kunde komma ut och titta
på hur vinterfisket går till. Det är alltid lika fascinerande för både
vuxna som för barn. På framsidan av Ö‐bladet ser man hela gruppen
på väg ut för att se hur en yrkesfiskares arbetssituation är.
Torbjörn Ericson från Norrköping bekantar
sig här med en gös.

Eva Widlund
Temavandringar

Vi söker bäddar för övernattning på Vinön
Skärgårdarnas Riksförbund planerar ett styrelsemöte på Vinön 24‐25 april. Det innebär att det kommer
skärgårdsbor från Luleå skärgård i norr runt Sveriges kust till Bohuslän i väst. Det är femton medlems‐
föreningar i SRF och kommer två från varje förening behöver vi ett antal bäddar som ni förstår.
Du som har möjligheter att hjälpa oss med detta kontakta Eva Widlund snarast på 44 80 48 eller
RoseMarie på 44 81 04.
SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

MATJESILLTÅRTA
8 port
400 gram kavring
150 gram smör
400 gram matjesill
2 gula lökar
½ l crème fraiche
6 dl gräddfil
1 knippa gräslök
1 knippa dill
8 gelatinblad
sillspad
salt
peppar
Garnering
fiskrom, t ex stenbitsrom eller löjrom
gräslök
Gör så här
Kör kavringen i matberedaren så den smulas
sönder helt. Smält smöret och tillsätt det.
Rör om och bred ut allt i botten på en stor
pajform eller mindre långpanna som först
täckts med plast. Hacka matjesill, lök och
örter. Blanda med gräddfil och créme
fraiche. Blötlägg och smält gelatinbladen och
rör i dem i sillröran. Krydda och slå över
kavringsbotten. Ställ kallt i minst 3 timmar.
Tag tårtan ur formen och skär i munsbitar.
Toppa varje bit med lite fiskrom och gräslök
CITRONMARINERAD CHILISILL
4 port
1 brk Abbasill man lägger in på 5 min, 420 gr
Lag:
2½ citroner, i skivor
3 dl vatten
½ dl flytande honung
Smaksättning
½ citron i skivor
½ dl färska örtkryddor, t.ex. koriander,
basilika och mejram
1 liten skivad chilifrukt
1 liten skivad röd lök
½ skivad purjolök
Gör så här
Blanda ingredienserna till lagen. Skär sillen i
bitar. Varva sillen med övriga ingredienser.
Låt stå i kylen ett dygn, så att smakerna får
tillfälle att mogna ordentligt.

RÄK- OCH AIOLIÄGG
4 port
4 hårdkokta ägg
1 dl majonnäs
1 vitlöksklyfta
½ paket saffran
12 oskalade räkor
1 kvist gräslök
Till garnering
saffran
Gör så här
Hårdkoka äggen. Blanda majonnäs, pressad
vitlök och lite saffran till aioli. Skär av
toppen på varje ägg med skalet på och gröp
ur en aning. Fyll med aioli. Skala räkorna och
lägg tre på varje ägg. Dekorera med några
strån av gräslök och pudra en aning saffran
över.
VITLÖKSOCH
ROSMARINSPÄCKAD
LAMMSTEK
4-6 port
Ugn 200°
1½ kg lammstek med ben
4 vitlöksklyftor
4 kvistar rosmarin
3 msk honung
3 msk dijonsenap
1 1/4 dl vitt torrt vin
2 msk hackad färsk mynta
2½ dl vatten
Gör så här
Skär vitlöken i skivor och gör mindre kvistar
av rosmarinen. Skär små fickor i lammköttet
och tryck in vitlöksbitar och rosmarinkvistar
i dem. Lägg lammsteken på ett galler i en
långpanna och häll 2 1/2 dl vatten i
långpannan. Ugnsstek lammsteken i 200
grader i 40 minuter. Blanda honung och
senap och pensla på lammsteken. Ugnsstek i
ytterligare 10 minuter eller tills lammköttet
är så genomstekt som du vill ha det. Lyft
steken ur långpannan, täck över och ställ åt
sidan. Ställ långpannan på medelstark värme
på spisen. Tillsätt vin och mynta och rör om
tills såsen kokar. Skär steken i skivor och
servera med myntasåsen och ugnsbakade
grönsaker.

Snart närmar sig påsken.
Redan nu passar jag på att komma med några inspirerande recept som
passar till påskbordet. Alla kanske inte är ”nya” – men man glömmer lätt
bort ”gamla” recept när man möts av TV:s och tidningars alla matidéer.
Smaklig måltid önskar Christina J

mars 2010
vecka 9

vecka 10

1

måndag

Sophämtning

2

tisdag

3

onsdag

4

torsdag

5

fredag

6

lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”

7

söndag

16 -17 Biblioteket öppet

8

måndag

9

tisdag

10 onsdag

Beställ mat!

18.00 Brandövning
Zonterapi och massage - Elisabeth Behr i skolan
17.45 Tjejträff – Bowling i Vingåker

Internationella kvinnodagen
Beställ mat!

19.00 Tjejträff

11 torsdag
12 fredag
13 lördag
14 söndag
vecka 11

H K H Kronprinsessans namnsdag

10.30Första Hjälpen – utbildning för alla Vinöbor. Anmälan senast 7/3!
13.30
16 -17 Biblioteket öppet

15 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

16 tisdag
17 onsdag

14.30

Öppet hus i Missionshuset

18 torsdag

19.00 Tjejträff

19 fredag
20 lördag
21 söndag
vecka 12

14.30
18.30
14.00
16 -17

Cirkeln ”Vinön förr”
Paketauktion i Vinöns missionshus
Städparty i Vinöns skola – se annons
Biblioteket öppet

Vårdagjämningen

22 måndag
Beställ mat!

23 tisdag
24 onsdag

19.00 Tjejträff

25 torsdag

Våffeldagen

26 fredag

vecka 13

27 lördag

14.30 Cirkeln ”Vinön förr”

28 söndag

16 -17 Biblioteket öppet

29 måndag

Sophämtning
Beställ mat!

30 tisdag
31 onsdag
April

Sommartid börjar

19.00 SSRS stödgrupp i Vinöns skola

1

torsdag

Skärtorsdag

2

fredag

Långfredag

3

lördag

4

söndag

16 -17 Biblioteket öppet

5

måndag

10.00 Gudstjänst i Missionshuset, Benny Larsson och Leif Dahl. Kaffe

Påskafton

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

Påskdagen
Annandag påsk

